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ค ำน ำ 

สถำนกำรณ์สำธำรณภัยในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและซับซ้อนมำกขึ้น มีสำเหตุ
เนื่องจำกควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศของโลก ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ ประกอบกับ     
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของสังคมไทยจำกสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ประชำชนมีโอกำส   
อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมเสียหำยจำกสำธำรณภัยทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ทั้งภัยที่เกิดจำก
ธรรมชำติ เช่น วำตภัย อุทกภัย ภัยหนำว ภัยแล้ง และภัยที่เกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจำก  
กำรคมนำคมขนส่ง อุบัติภัย และภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย เป็นต้น 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชน และมีบทบำทภำรกิจ   
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและบรรเทำภัยในล ำดับแรกก่อนที่หน่วยงำนภำยนอกจะเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือ 
ประกอบกับพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ 20 ก ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐำนะผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น  และแผนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก ำหนดให้กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งพ้ืนที่ 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล/เมืองพัทยำ) ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร ควบคุม ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำ    
สำธำรณภัย รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่นและเผชิญเหตุเมื่อเกิดสำธำรณภัยขึ้น โดยมีผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
เป็นผู้ควบคุมและสั่งกำรเพ่ือท ำหน้ำที่จัดกำรสำธำรณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่ำสถำนกำรณ์ จะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ   
พร้อมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงถือเป็น
ภำรกิจส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
รวมถึงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรเผชิญเหตุและให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภำยหลังจำกสถำนกำรณ์สิ้นสุดลง 

  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยขึ้น    เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรเตรียมควำมพร้อม กำรแจ้งเตือนภัย และกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงำน  ในระดับท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ข้ำงเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัย และภำยหลังเกิดภัย ถูกต้องตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีควำมเชื่อมโยงกับแผนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยอ ำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับ
แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและลดควำม
สูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

                ( วิจิตร        มูลเอก ) 
                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด 
                ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
               ๑๓ มีนำคม ๒๕๖4  

หมำยเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม 

 



บทน ำ 
   
   ปัจจุบันสถำนกำรณ์สำธำรณภัยของประเทศไทยทั้งที่เกิดจำกเกิดจำกธรรมชำติและกำรกระท ำ
ของมนุษย์ มีปัจจัยหลักมำจำกสำเหตุหลำยประกำร สำเหตุจำกธรรมชำติ   เช่น  อุทกภัย  ดินโคลนถล่ม 
แผ่นดินไหว  พำยุฤดูร้อน มีควำมถี่และควำมรุนแรงมำกขึ้น สำเหตุจำกกำรกระท ำของมนุษย์  เช่น  กำรตัดไม้
ท ำลำยป่ำ กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงไม่จ ำกัด กำรขยำยตัวของชุมชนเมือง และภำคอุตสำหกรรมที่ท ำลำย
สิ่งแวดล้อม ท ำให้สภำพภูมิอำกำศของโลกเกิดกำรเปลี่ยนแปลง  สภำพอำกำศแปรปรวน อำกำศร้อนจัด  และ
หนำวจัด  หรือมีฝนตกปริมำณมำกเป็นเวลำนำน ส่งผลให้เกิดน้ ำท่วมหนักและแผ่นดินถล่ม  ซึ่งสำธำรณภัย
ดังกล่ำวได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ตลอดทั้งสร้ำงควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของ 
ประชำชน ชุนชน และของรัฐ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด  มีหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่น 
โดยมีผู้บริหำรท้องถิน่เป็นผู้รับผิดชอบในฐำนะผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตท้องถิ่น 
และช่วยเหลือผู้อ ำนวยกำรจังหวัดและผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอตำมที่ได้รับมอบหมำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก
สะอำด  จึงต้องมีกำรเตรียมพร้อมและรับมือกับสถำนกำรณ์สำธำรณภัยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ จึงได้
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด  พ.ศ. 
๒๕๖๑ ขึ้น ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศำสตร์กำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ และแผนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด/อ ำเภอ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งระบบ 
และเพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและบรรเทำ   สำธำรณภัยได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับประชำชน และสร้ำงพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย โดยให้ควำมส ำคัญกับหลักกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยที่ประกอบด้วยกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ได้แก่ กำรป้องกัน กำรลดผลกระทบ 
และกำรเตรียมควำมพร้อม ควบคู่กับกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน ได้แก่  กำรเผชิญเหตุ และกำรบรรเทำทุกข์ รวมทั้ง
กำรฟ้ืนฟู ได้แก่ กำรฟ้ืนสภำพและกำรซ่อมสร้ำง กำรสร้ำงใหม่ให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม ตำมวงจรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (แผนภำพที่ ๑ – ๑) 

                          แผนภำพ
ที ่1-1 : วงจรกำรจัดกำรควำมเสีย่งจำกสำธำรณภยั 

 แผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด   
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อม กำรแจ้งเตือนภัย และกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือ
ให้แก่หน่วยงำนในระดับท้องถิ่นในกรณีเกิดสำธำรณภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๒. เพ่ือให้ประชำชนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจำกเหตุสำธำรณภัย  



 

สารบญั 
 
                     หน้า 
แผนที ่อบต. 
บทน า                
  บทที ่๑  ข้อมลูทัว่ไป          ๑ 
            ๑.๑ สภาพทัว่ไปขององค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด    ๑ 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต       ๑ 
   ๑.๑.๒ เขตการปกครอง       ๑ 
   ๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา       ๑ 
   ๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ       ๑ 
   ๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ) ๒ 
   ๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ าล าคลอง      ๒ 
  ๑.๒ ประวตักิารเกดิภยั        ๒ 

๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย      ๒ 
๑.๒.๒ สถิติภัย        ๒ 

  ๑.๓ การจดัล าดบัความเสีย่งจากสาธารณภยัในพืน้ที่องค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   ๖ 
  ๑.๔ ปฏทินิสาธารณภยัประจ าป ี      ๖ 
  บทที ่๒ แนวคดิการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั     ๘ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภยั       ๘ 
  ๒.๒ ระดบัการจดัการสาธารณภยั       ๘ 
  ๒.๓ ยทุธศาสตร์การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภัย    ๙ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั    ๑๐ 
   ๒.๔.๑ ภาวะปกติ        ๑๐ 
   ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย)   ๑๐ 
   ๒.๕ องคก์รปฏบิัตใินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบรหิารสว่นต าบลโคก 

สะอาด          ๑๑ 
   ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย       ๑๒ 
   ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัต ิ      ๑๒ 
   ๒.๖ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด(เมื่อเกิดหรือคาดว่า                     
จะเกิดสาธารณภัย)                        ๑๖ 
  ๒.๗ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ๑๗ 
    ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด      ๑๗ 
    ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง    ๑๗ 
     ๒.๗.๓ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล  ๑๗ 
 

 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

                      หนา้ 
 

 บทที ่๓  การปฏบิตัิก่อนเกดิภยั        ๑๙ 
 ๓.๑ การประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภยั     ๑๙ 
 ๓.๒ แนวทางปฏบิัตใินการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั    ๒๐ 
  ๓.๒.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ      ๒๐ 
  ๓.๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย    ๒๑ 

  ๓.๓ พื้นที่เสีย่ง ระดบัความเสี่ยง และปจัจยัที่ท าใหเ้กดิความเสีย่งจากสาธารณภยั ๒๕ 
 ๓.๔ การแจง้เตือนภยั        ๒๘ 

   ๓.๔.๑ การแจ้งเตือนล่วงหน้า      ๒๘ 
   ๓.๔.๒ การแจ้งเตือนภัย       ๒๙ 
   ๓.๔.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย    ๒๙ 
   ๓.๔.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภัย      ๓๐ 
   บทที ่๔  การปฏบิตัิขณะเกดิภยั        ๓๒ 
  ๔.๑ โครงสร้างของศนูย์ปฏบิตัิการฉกุเฉนิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด ๓๒ 
   ๔.๑.๑ บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด            ๓๓
  ๔.๒ การจดัการภาวะฉุกเฉนิมีศนูยป์ฏบิัตกิารฉุกเฉนิองค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด
             ๓๔ 
   ๔.๒.๑ การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย    ๓๔ 
   ๔.๒.๒ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ๓๖ 
  ๔.๓ การจดัการในภาวะฉุกเฉนิ       ๓๖ 
   ๔.๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย   ๓๖ 
                                      ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   ๔.๓.๒ หลักการปฏิบัติ       ๓๗ 
   ๔.๓.๓ การควบคมุสถานการณ์และการเผชิญเหตุ     ๓๗   
  ๔.๔ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉนิ       ๔๕ 
   ๔.๔.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   ๔๕ 
   ๔.๔.๒ หน่วยงานสนับสนุน            ๔๖ 
   ๔.๕ การประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูข่าวสารในภาวะฉกุเฉนิ    ๔๗ 
   ๔.๖ การอพยพ         ๔๘ 
  ๔.๗ การบรหิารจัดการศนูย์พกัพิงชัว่คราว      ๔๙ 
  ๔.๘ แนวทางปฏบิตัิในการประเมินความเสยีหายและความต้องการความชว่ยเหลือ ๕๒ 
   (Damage and Need Assessment : DANA) 
   ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)    ๕๒ 
   ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)   ๕๒ 
  ๔.๙ การรบั-จา่ยสิ่งของบริจาค       ๕๓ 
  ๔.๑๐ การยกเลกิสถานการณส์าธารณภยั      ๕๔ 
  ๔.๑๑ การอพยพกลบั        ๕๔ 
  ๔.๑๒ การอพยพสว่นราชการ และองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น   ๕๔ 



   สารบัญ (ต่อ) 
    
  ๔.๑๓ การรอ้งขอรบัการสนับสนนุจากองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ขา้งเคยีง   ๕๔ 
  บทที ่๕  การปฏบิตัหิลังเกิดภยั        ๕๕ 
   ๕.๑ การด าเนินการหลงัเกดิภยั       ๕๖ 
   ๕.๒  การฟืน้ฟ ู        ๕๗ 
   ๕.๒.๑  การฟ้ืนฟูระยะสั้น       ๕๘ 
    ๕.๒.๒  การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว     ๖๐ 
    ๕.๒.๓ การฟ้ืนฟูด้านต่างๆ       ๖๑
 บทที ่๖  การขับเคลื่อนแผนปฏบิตัิการในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั   ๖๓ 
  ขององค์การบริหารสว่นต าบลโคกสะอาด ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
   ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๖๒ 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.๒  การติดตามและประเมินผล       ๖๕ 
   ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล     ๖๖ 
   ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล  ๖๗ 
  ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา        ๖๗ 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  ๖๗ 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ก. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
ข. บัญชีรายชื่อบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ค. บัญชีรายชื่อเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง/  

 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOS ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
ง. บัญชีรายนามภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 
จ. บัญชีรายชื่อองค์กรสาธารณกุศลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
ฉ. บัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์     

 ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช. บัญชีรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ  
ซ. บัญชีรายชื่อสถานที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   
ฌ. แบบส ารวจศูนย์พักพิงชั่วคราว 
ญ. ตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยง     
ฎ. ค าสั่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด  
ฏ. รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคล้องกับ 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ฐ. แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form)  
ฑ. แบบประเมินความเสียหายและความต้องการ ระยะที่ 2 (Multi Cluster Initial and 

Rapid Assessment - MIRA ) 
 

----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญแผนภาพ 
 
                      หนา้ 
 
 แผนภาพที ่๑–๑  :  วงจรการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั          บทน า 
 
 แผนภาพที ่๒–๑  :  แหลง่งบประมาณในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั   ๑๑ 
       ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
 
 แผนภาพที ่๒–๒  :  กลไกการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัของประเทศไทย  ๑๕ 
 
 แผนภาพที ่๒–๓  :  องค์กรปฏบิตัิในการจดัการสาธารณภยัขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ๑๖ 
 
 แผนภาพที ่๓–๑  :  กระบวนการแจ้งเตือนภยั      ๓๐ 
 
 แผนภาพที ่๔–๑  :  โครงสรา้งศนูยป์ฏบิัตกิารฉุกเฉนิองค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด ๓๒ 
 
 แผนภาพที ่๔-๒  :  การจดับคุลากรประจ าศนูยป์ฏบิตัิการฉุกเฉนิท้องถิน่   ๓๔ 
 
 แผนภาพที ่๔–๓  :  ผังสือ่สารในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบรหิารสว่นต าบลโคก
สะอาด            ๔๗ 
 

แผนภาพที ่๔–๔  :  โครงสรา้งศนูย์พกัพิงชัว่คราวองค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด  ๕๑ 
 

 แผนภาพที ่๕–๑  : วงจรการจดัการสาธารณภยัสู่การสรา้งใหมใ่หด้ีกวา่และปลอดภยักวา่เดิม ๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สารบัญตาราง 
 
                      หนา้ 
 
 ตารางที ่๑-๑  :  สถติกิารเกดิอุทกภยัขององค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   ๓ 
 ตารางที ่๑-๒  :  สถติกิารเกดิวาตภยัขององค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   ๔ 
 ตารางที ่๑-๓  :  สถติกิารเกดิภยัแล้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   ๔ 

ตารางที ่๑-๔  :  สถติกิารเกดิอัคคภียัขององค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   ๕ 
ตารางที ่๑-๕  :  สถติกิารเกดิภยัจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนนขององค์การบรหิารสว่นต าบลโคก

สะอาด            ๕ 
ตารางที ่๑-๖  :  ล าดบัความเสีย่งภยัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   ๖ 
ตารางที ่๑-๗  :  ปฏิทนิสาธารณภยัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด   ๖ 
ตารางที ่๒-๑  :  ระดบัการจดัการสาธารณภยัของประเทศ ตามพระราชบญัญตัปิ้องกนัและ ๘ 
   บรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตารางที ่๒-๒  :  รายนามภาคประชาสงัคม และองคก์ารสาธารณกศุลในพืน้ที่   ๑๖ 
   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
ตารางที ่๓-๑  :  ข้อพิจารณาในการเลือกสถานทีต่ัง้ของศนูย์พักพิงชัว่คราว   ๒๓ 
ตารางที ่๓-๒  :  ตารางแสดงปจัจยั/สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งจากสาธารณภยั  ๒๖ 
   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 

 ตารางที่ ๔-๑ :   การปฏิบัติขณะเกิดสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ๓๘ 
ตารางที ่๔–๑  :  รูปแบบองคก์รปฏบิตัิในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัพืน้ที่ ๕๒ 

 ตารางที ่๔-๒  :  การประเมนิความเสยีหายและความต้องการความชว่ยเหลือ   ๕๒ 
  
 ตารางที ่๖–๑  :  แนวทางการด าเนนิงานในการขบัเคลือ่นแผนไปสู่การปฏบิัติ   ๖๕ 
 



 

 

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๑ 
 

บทที ่1 
ขอ้มลูทัว่ไป 

    
      ๑.๑ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

๑.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มีพ้ืนที่ประมาณ ๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑,๘๙๓ ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
        ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนศิลาเลิง 
        ทิศใต ้ ติดต่อกับเทศบาลฆ้องชัยพัฒนา 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตอกแป้น  
        ทิศตะวันตก ติดต่อกบัเทศบาลหนองแปน 
๑.๑.๒ เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน  
๑.๑.๓ ประชากร ศาสนา  

                    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น คน 
จ าแนกเปน็เพศชาย ๓,๖๙๗ คน เพศหญิง ๓,๘๖๖ คน 
จ านวนเด็ก (อายุ 0 – 14 ปี) เด็กชาย ๔๘๒ คน เด็กหญิง ๔๑๖ คน 
จ านวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพศชาย ๕๔๐ คน เพศหญิง ๖๗๒ คน      
จ านวนผู้พิการ    เพศชาย ๑๔๒ คน เพศหญิง ๒๑๘ คน 
จ านวนสตรีมีครรภ์ ๒ คน  
 จ านวนผู้ป่วยติดเตียง ๓ คน 
จ านวนครัวเรือน ๒,๐๘๖  ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ...........๑๐๐...........คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ ๙๙ 
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒               

    (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด) 
๑.๑.๔ การประกอบอาชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ประมาณร้อยละ 60

ประกอบอาชีพ ท านา รองลงมาได้แก่ ท าไร่ ประมาณร้อยละ 20 และค้าขายร้อยละ ๒๐ เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ 30,000 บาท  
             (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด) 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๒ 
 

ตารางที่ ๑-๑  :  สถานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

พื้นที ่
สถานทีส่ าคญั 

(ระบุรายละเอยีด) 
พิกัดทางภมูศิาสตร์ 

หมู่ที่ 1 วัดสว่างชัยศรีโนนชัย 
โรงเรียนโนนชัยประชานุเคราะห์ 

0330578 1798959 
0330297 1798618 

หมู่ที ่2 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
วัดโพธิ์ศรีบ้านสะอาด 
วัดป่าสะอาดโนนตูม 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

 
0333058 1802045 
0333632 1802251 
0334453 1802253 
0333387 1802291 

หมู่ที ่3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว 
วัดป่าจันทรศิลาวาส 
ส านักงานส่งเสริมบ ารุงชลประทานล าปาวที่ 6 
บ่อขยะประจ าต าบล 

0333260 1803910 
0334588 1803707 
0333463 1809167 
0332306 1803907 

หมู่ที ่4 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
วัดสายทองหนองเม็ก 

0331952 1802654 
0331894 1802811  

หมู่ที ่5 วัดป่าประชานิมิต  
หมู่ที ่6 วัดป่าแต้วนาราม 

วัดสว่างแสงจันทร์ดอนข่า 
0333728 1799483 
0333914 1800085 

หมู่ที ่7 โรงเรียนน้อยดอนข่าประชานุเคราะห์ 
วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย 
วัดป่าบ้านน้อย 

0333389 1799936 
0333237 1799926 
0332227 1799456 

หมู่ที ่8 ที่ท าการก านันต าบลโคกสะอาด 0331682 1803203 
หมู่ที่ 9                          -                - 
หมู่ที่ 10                          -                - 
หมู่ที่ 11 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 

วัดโพธิ์ศรีหนองบัว 
0333408 1803520 
0333545 1803635 

หมู่ที่ 12 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกโคกประสิทธิ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกประสิทธิ์ 

0331826 1799480 
0332078 1799493 
0331824 1799483 

รวม สถานที่ราชการ..................11....................... แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุข...........2.................แห่ง 
สถาบันการศึกษา.................6.....................แห่ง 
สถานที่ตั้งทางศาสนา...............12.......................แห่ง 
พื้นที่ทิ้งขยะ.......................1......................แห่ง 

 

 
๑.๑.๕ เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก) 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๓ 
 

         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทาง
ติดต่อกันระหว่าง (องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดใกล้เคียง) และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดย
สามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนสายบ้านบ่อ – อ าเภอยางตลาด กิโลเมตรที่ 14 
   
 
๑.๑.๖ แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

         องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม
มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ 

        คลองชลประทานล าปาว ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี ๑๑ ถึงหมู่ท่ี ๒ 
        คลองกุดไส้จ่อ ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี ๑ 

    ๑.๒ ประวัติการเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถานการณ์สาธารณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
ส่วนใหญ่เกิดภัยจากวาตภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากหมู่บ้านเป็นที่โล่ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๗ 
ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิต 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดที่ส าคัญที่เกิดขึ้น

และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

(1) อทุกภยั 

ตารางที่ ๑-๑  :  สถิติการเกิดอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

พ.ศ. 
จ านวนครัง้     ที่

เกดิภยั (ครัง้) 
พืน้ทีป่ระสบภยั 

(หมูท่ี/่ชมุชน) 

ผลกระทบความเสยีหาย 
มลูคา่ 

ความเสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

จ านวน
ครวัเรอืน 

ทีป่ระสบภยั 

เสยีชวีติ 
(คน) 

สญูหาย 
(คน) 

 

บาดเจบ็ 
(คน) 

๒๕๕๘ - - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - - - 

๒๕๖๐ - - - - - - - 

๒๕๖๑ - - - - - - - 

๒๕๖๒ - - - - - - - 

2563 - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 

  (ที่มา :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อมูล  ณ  วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ) 

      

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๔ 
 

(2)  วาตภยั 

ตารางที่ ๑-๒  :  สถิติการเกิดวาตภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 
 

พ.ศ. 
จ านวนครัง้      ที่

เกดิภยั (ครัง้) 
พืน้ทีป่ระสบภยั 
(หมูท่ี/่ชมุชน) 

ผลกระทบความเสยีหาย มลูคา่ 
ความเสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

จ านวนบา้นเรอืน    ที่
เสียหายทัง้หลงั (หลงั) 

จ านวนบา้นเรอืน    ที่
เสียหายบางสว่น (หลงั) 

๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - 
๒๕๖๒ - - - - - 
2563 - - - - - 
รวม - - - - - 

    (ที่มา :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อมูล  ณ  วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ) 

(3) ภยัแลง้ 

ตารางที่ ๑-๓  :  สถิติการเกิดภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

พ.ศ. 
จ านวนครัง้     ที่

เกดิภยั (ครัง้) 

พืน้ที ่ ประสบ
ภยั 

(หมูท่ี/่ชมุชน) 

ผลกระทบความเสยีหาย มลูคา่ 

ความเสยีหาย 
(ล้านบาท) 

จ านวน
ครวัเรอืน      ที่

ประสบภยั  

พืน้ที่
การเกษตร
เสยีหาย (ไร)่ 

จ านวนสตัว ์
ทีร่บัผลกระทบ 

(ตวั) 
๒๕๕๗ - - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - - 

2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 

รวม - - - - - - 

   (ที่มา :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อมูล  ณ  วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ) 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๕ 
 

(4) อคัคภียั 

ตารางที่ ๑-๔  :  สถิติการเกิดอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

พ.ศ. 
จ านวนครัง้     ที่

เกดิภยั (ครัง้) 
พืน้ทีป่ระสบภยั 
(หมูท่ี/่ชมุชน) 

ผลกระทบความเสยีหาย มลูคา่ 
ความเสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

จ านวนบา้นเรอืนที่
ประสบภยั  

เสยีชวีติ 
 (คน) 

บาดเจบ็ 
(คน) 

๒๕๕๘ ๒ ๓-๔ - - - - 

๒๕๕๙ ๓ ๓-๑๑ - - - - 

๒๕๖๐ ๒ ๓-๑๒ - - - - 

๒๕๖๑ ๔ ๓-๑๑ - - - - 

๒๕๖๒ ๓ ๑๑-๔ - - - - 

2563 - - - - - - 

รวม ๑๔ - - - - - 

(ที่มา :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อมูล  ณ  วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ) 

     (๕) ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (ทั้งปี) 

ตารางที่ ๑-๕  :  สถิติการเกิดภัยจากการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
 

พ.ศ. 
จ านวนครัง้ทีเ่กดิเหตุ 

(ครัง้) 
สถานที่เกดิเหต ุ

ผลกระทบความเสยีหาย 
มลูคา่ความเสียหาย 

(ล้านบาท) 
จ านวน

ผูเ้สยีชวีติ 
(คน) 

จ านวน
ผูบ้าดเจบ็ 

(คน) 
๒๕๕๘ 

- - - - - 
๒๕๕๙ 

- - - - - 
๒๕๖๐ 

- - - - - 
๒๕๖๑ 

- - - - - 
๒๕๖๒ 

- - - - - 

2563 - - - - - 

รวม - - - - - 

(ที่มา :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้อมูล  ณ  วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ) 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๖ 
 

๑.๓ การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
                        จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ภายใต้ฐานข้อมูลสถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย สามารถจัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๑-๖  :  ล าดับความเสี่ยงภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 

 

ล าดับ    ความ
เสีย่งภยั 

 

ประเภทของภยั 
 

 

ลักษณะของการเกดิภยั 
 

1 วาตภัย พายุฤดูร้อน 
2 ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 
3 อัคคีภัย ไฟไหม้ทุ้งหญ้า 
4 อุทกภัย น้ าในล าน้ าชีหนุนล าน้ ากุดไส้จ่อ 

 
 ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ า

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดสามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น 
ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า (ระบุเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่) นอกจากนี้ภัยจากการ
คมนาคม (อุบัติเหตุทางถนน) ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิด
มากขึ้น 
ตารางที่ ๑-๗  :  ปฏิทินสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจึงท าปฏิทินสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ ดังนี้ 
 

ภยั/เดอืน 
ระยะเวลาที่เกดิภยั 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
อุทกภยั             
ภยัแล้ง   ฤดู

แล้ง 
         

พายุฤดรู้อน             
อัคคภียั ปีใหม่ ตรุษจีน          ปีใหม่ 

อุบตัเิหตุ
ทางถนน 

 
ปีใหม่ 

   
สงกรานต์ 

        
ปีใหม่ 

ภยัหนาว             
หมายเหต ุ: ……………… เฝา้ระวงัตลอดทัง้ป ี

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๗ 
 

บทที ่๒ 
หลกัการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัย 

 
    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ การ

ด าเนินการอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk 
Management : DRM) ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : 
DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภยั 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกสะอาดพ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้
เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย   แก่
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดบัการจดัการสาธารณภยั 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง 
ผลกระทบและความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย    
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒-๑ : ระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ  

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา : แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
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    ๒.๓ ยทุธศาสตร์การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั 
                 ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เปนการตอบสนองตอ           
เปาหมาย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด และวัตถุประสงค
ของแผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อยาง
ยั่งยืน ประกอบดวย  4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
     เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดย
การวิเคราะห์และ จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้
เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
      เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
     เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี          
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build 
Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมา
ด าเนินการฟื้นฟู ซ่ึงหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก สาธารณภัย  
     เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้
มาตรฐานตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ           
ด้านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

  ๒.๔ งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด
มีทีม่าจาก 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด(โครงการที่ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด) 
  ๒.๔.๑ ภาวะปกติ 
           (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดโดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
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      ๙ 
 

       - แผนและขั้นตอนของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดในการจัดการให้มี
เครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอื่นในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ 
เพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

- ฯลฯ 
         (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสา

ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ด าเนินการส ารองเงินสะสมตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒ ลงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
  ๒.๔.๒ ภาวะฉุกเฉิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดน าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ 
ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรป กครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใหแ้กอ่าสาสมคัรปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็น
งบประมาณส าหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
แผนภาพที ่๒-๑ : แหลง่งบประมาณในการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภยัขององค์การบรหิารสว่น    
   ต าบลโคกสะอาด  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณอืน่ๆ  

งบประมาณเหลือจ่าย/งบประมาณ
แผนงาน โค ร งกา รอื่ นที่ ยั ง ไ ม่ มี 
ความจ าเป็นไปตั้งเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพิ่มเติม 

งบกลางประเภทเงนิส ารองจา่ย 

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
ในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั 
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   ๒.๕ องค์กรปฏบิตัิในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
         การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสาน
การปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด ต้องมีการเชื่อมโยงและ        รับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้งการประสานกับ
หน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

 ๒.๕.๑ ระดับนโยบาย 
          (๑) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรั ฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะ

แนวทางปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
      ท าหน้าที่บั งคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสาน           

การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           
และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ 

          (๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็นผู้อ านวยการ 
มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๑๑ 
 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็น
ต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัย
เพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบก าลัง
ในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
รับผิดชอบในการอ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์
และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจ
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

     ทั้งนี้ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

  (๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 

          (๔) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน       
การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ
ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

          (๕) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ 

          (๖) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ 
ประกอบด้วย 

(๖.๑) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 
ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           
และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๑๒ 
 

และผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลฆ้องชัยพัฒนา หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมือง
พัทยา เป็นผู้อ านวยการ 

           (๖.๒) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./
กอปภ.ทม./กอปภ.ทต.) 

 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอฆ้องชัยรวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับ    การร้องขอ 
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เป็นผู้อ านวยการ 
      (๖.๓) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล 
(กอปภ.อบต.) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและ
ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขตพ้ืนที่อ่ืน
เมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการ 
  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ ให้กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ระบุชื่อ อปท.) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุม
และสั่งการ เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้ง
ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอในเขตพ้ืนที่ (นายอ าเภอ....ระบุชื่อ
อ าเภอ....) ทราบทันท ี 
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
สาธารณภัยได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  
 
      
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที ่๒-๒ : กลไกการจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภยัของประเทศไทย 

   ๒.๖  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย)บทบาทภารกิจ (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ขึ้น 
โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและ สั่งการเพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
อ าเภอ (กอปภ.อ.) 
ผูอ้ านวยการอ าเภอ 

(นายอ าเภอ) 
 

 
 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
จงัหวดั (กอปภ.จ.) 
ผูอ้ านวยการจงัหวดั 
(ผูว้า่ราชการจงัหวดั) 

รองผูอ้ านวยการจงัหวดั 
(นายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั) 

 

กองบญัชาการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ(บกปภ.ช.) 

ผูบ้ญัชาการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ
(รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย) 

รองผูบ้ญัชาการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ
(ปลดักระทรวงมหาดไทย) 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (กอปภ.อบต.) 

ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ 
(นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ 
(ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 

กรณเีกดิสาธารณภยัรา้ยแรงอยา่งยิง่ 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
กรงุเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เมอืงพทัยา (กอปภ.เมอืงพทัยา) 

ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ 
(นายกเมอืงพทัยา) 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ 
(ปลดัเมอืงพทัยา) 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ 
(นายกเทศมนตร)ี 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ 
(ปลดัเทศบาล) 

นายกรฐัมนตร ี

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง (กอปภ.ก.) 

ผูอ้ านวยการกลาง  
(อธบิดกีรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 

ผูอ้ านวยการกรงุเทพมหานคร 
(ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร) 

รองผูอ้ านวยการกรงุเทพมหานคร 
(ปลดักรงุเทพมหานคร) 

ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการกรงุเทพมหานคร 
(ผูอ้ านวยการเขต) 

 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๑๔ 
 

จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสาน กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน   ในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งให้รายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอ (นายอ าเภอ) ทราบทันท ี 

 หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์          
สาธารณภัยได้โดยล าพัง ให้รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมและสั่งการ และหากประเมิน
สถานการณ์สาธารณภัยมีโอกาสการขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ(นายอ าเภอ)  
เสนอต่อผู้อ านวยการจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัย           
ขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่๒-๓ : องคก์รปฏบิตัิในการจดัการสาธารณภยัขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 
  ๒.๗ การปฏบิตัริว่มกบัหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

                 ๒.๗.๑ การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอ 
          (1) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอ  ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (2) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก         
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
            ๒.๗.๒ การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง 
           (1) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดและสา
ธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดรายงาน
ผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมทั้งประสาน     กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วน

ผู้อ านวยการท้องถิน่ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

 

จดัตัง้ ศูนยป์ฏบิตัิการฉกุเฉนิ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

 

กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

 

ผู้อ านวยการท้องถิน่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

 

การจดัการสาธารณภยัระดบั ๑ 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๑๕ 
 

ต าบลโคกสะอาดซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) ให้สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ดัง
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
          (2) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ (องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดซึ่งมี
พ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดให้การสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 

๒.๗.๔ การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด

เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน 
สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ์ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และ
เชื่อถือได้ โดยมีแนวทางและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด(กรณีเกิด   สาธารณภัย) เพ่ือร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย    ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       
ในจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์
และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล ร่วมกับองค์การ  สาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๕) 
            (๕) กรณีท่ีได้รับการประสานจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และ
ให้รายงานตัว      ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดหรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ่ือ
รับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
ประสานหน่วยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ไปยังที่ปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 

 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๑๖ 
 

บทที ่3 
การปฏบิัตกิอ่นเกิดภยั 

 
  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด
ฉบับนี้ มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่  ตาม
แนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลดผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียม  ความ
พร้อม โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  
  ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท าให้เกิดความสูญเสียต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
อนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ ความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ความเสีย่ง (Risk)  =  ภยั (Hazard) x ความลอ่แหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
      ศักยภาพ (Capacity) 
   
  ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่ง
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และ
อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถท่ีจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถ
ที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
   ๓.๑ การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการก าหนดลักษณะ 
ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผล
กระทบจากภัยในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่    

ขั้นที่ ๑ การท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และ
พิจารณาถึงข้อมูลในอดีต  

ขั้นที่ ๒ การประเมนิภัย  
ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม  
ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ  
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ขั้นที่ ๕ การวิเคราะหผ์ลกระทบและระดับความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
ขั้นที่ ๗  การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

  ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจึงก าหนดให้จัดทีม
ประเมินความเสี่ยงจาก        สาธารณภัย เพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สา
ธารณภัยและเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ (๑) การลดความเสี่ยง (การ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) ความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสา
ธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง  
 
      ๓.๒ แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
        ๓.๒.๑ การป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ หมู่ที่๖ หมู่ที่ ๗ สา
ธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก วาตภัย จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว    และได้จัดสร้าง (ระบุถึงสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดที่ใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ อาคาร เขื่อน ก าแพง ประตูระบายน้ า เส้นทางคมนาคมเพ่ือส่ง
ก าลังบ ารุง ป้ายสัญญาณ ฯลฯ) ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที ่
                 (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่       
กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจากการกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติภัย และหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.2.๒ การเตรยีมความพร้อมรบัสถานการณภ์ยั 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือ

ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) การจัดการความเสีย่งจากภยัพบิัตโิดยอาศยัชุมชนเปน็ฐาน (CBDRM) 
    ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยง

จาก สาธารณภัย เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็น
ศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
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ในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัย
ของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง 
ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมี
ความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมี
แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                  (๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน      
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  
แผนลดความเสี่ยงภัยของชุมชน 
                  (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                  (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจาก
เกิดสาธารณภัย โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ   
และระดับจังหวัด เพื่อให้แผนมีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                  (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็ง
และอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเดิม 
                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง
เพ่ือให้มีศักยภาพมากข้ึน 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรง
จากสาธารณภัย เช่น ชุมชนที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้ า เป็นต้น 
                  (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

         (๒) การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นที ่
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของ

หน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบ
จุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึก การซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทา      สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจะมีการประสานและสั่งการอ านวยการให้
ชุมชน/หมู่บ้าน ด าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 
           (๓) การเฝ้าระวังและประเมนิสถานการณ์ 
        (๓.1) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ 
และการแจ้งข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์       
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์  เฝ้าระวัง ประเมิน
แนวโน้มการเกิดภัย 
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         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        
ถึงระยะเวลา ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและ
ความสับสนในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    
ทั้งนี ้ความถี่ของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้งข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดโดยใช้ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย
ของชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย 
รวมทั้งท าหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธ ารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ     และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจในการเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) การเตรียมการอพยพ 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดมีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดท าแผนอพยพผู้ประสบภัย แผนอพยพส่วนราชการ โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขตพ้ืนที่
รองรับการอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน               
การก าหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจและ            
การจัดเตรียมพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ 
    (4.3) ให้ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก 
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคล ทุพลภาพ ผู้ป่วย  เป็นต้น โดยก าหนดแนวทางในการอพยพกลุ่มเปราะบาง 
ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
       (4.4) ให้ประชาชนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ โดยจัดเตรียมกระเป๋า ที่
มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม เท่าที่จ าเป็น 
                  (๕) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดมีแนวทางปฏิบัติส าหรับเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว คือ ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 
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   ข้อพจิารณาในการเลือกสถานทีต่ั้งของศนูยพ์ักพงิชัว่คราว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที ่3-1 : ข้อพิจารณาในการเลือกสถานที่ตัง้ของศนูย์พกัพิงชัว่คราว 

ประเด็น ข้อพจิารณาส าหรบัท าเลทีต่ั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนที่ 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว            
  โดยไม่จ าเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงที่ท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
 

สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 
- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 
  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 
                 (๖) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดจะจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน 
ที่มีความพร้อมเป็นล าดับแรกก่อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
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   (๗) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        
ในสถานการณ์เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจาก
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือ   
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท า
แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่
ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บ ริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           
เพ่ือด าเนินงานและให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัย/อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
   (๔) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
ทีมกู้ชีพกู้ภัย ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 

    ๓.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
  เมื่อมีการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึงพ้ืนที่เสี่ยงภัยและปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น น าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการรู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับ
สถานการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การก าหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานที่ก าหนดจากผลการ
ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนที่หนึ่งๆ เพ่ือลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่
สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

 จากการด าเนินการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจึงก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย ดังนี้ 

 
 

 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๒๒ 
 

ตารางที ่๓-๒ : ตารางแสดงปจัจยั/สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งจากสาธารณภยัขององค์การบรหิารสว่นต าบล
โคกสะอาด  

 

ประเภทของภยั 
ระดบัความเสีย่งภยั ปจัจยั/สาเหต ุทีท่ าใหเ้กดิ

ความเสีย่งจากสาธารณภัย 
แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภยั 

เสี่ยงสูง เสีย่ง      
ปานกลาง 

เสี่ยงต่ า 

อุทกภัย หมู่ที่ ๑ หมู่ที ่๕ หมู่ท๑ี๒ น้ าชีหนุนล าน้ ากุดไส้จ่อ ท าประตูกั้นน้ า 
ภัยแล้ง หมู่ที่๖ หมู่ที๗่ หมู่ที๑่๒ ไมม่ีแหล่งน้ า ขุดสระกักเก็บน้ า 
วาตภัย หมู่ที่๖ หมู่ที๗่ หมู่ที๑่๒ เป็นที่โล่ง ประชาสัมพันธ์ก่อนเกิด

ภัย 
อัคคีภัย หมู่ที่๓ หมู่ที๑่๑ หมู่ที๔่ ไฟไหม้ทุ่งหญ้า ลดการเผาตอซังข้าว 

สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

หมู่ที่
๑๑ 

หมู่ที๓่ หมู่ที๔่ รับซื้อของเก่า ให้ความรู้ถึงอันตรายจาก
สารเคมี 

 
หมายเหตุ: การจัดระดับความเสี่ยงภัยตามตารางมาตรฐานในการประมาณค่าความเสี่ยงตาม ภาคผนวก ญ 
 
ตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

ประเภท
ของภยั 

ระดบัความเสีย่งภยั 
ปจัจยั/สาเหต ุทีท่ าใหเ้กดิ      ความ

เสีย่งจากสาธารณภยั 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภยั 

 

เสีย่งสงู เสีย่ง        
ปานกลาง 

เสีย่งต่ า 

อุทกภัย หมู่ที๑่ หมู่ที๕่ หมู่ที๑่๒ - เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าหลายสาย 
พ้ืนที่เสี่ยงบางจุดไม่มีพนังหรือเขื่อน
กั้นตลิ่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที๑่ 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านพัก
อาศัยติดริมแม่น้ า โดยเฉพาะพ้ืนที่ 
หมู่ที๕่ 
 
 
- ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่๑๒ 
 
 
 

- ขุดลอกแหล่งน้ าเป็น
ประจ าทุกปี 
 
 
- ชุมชน/หมู่บ้าน มีการ
ฝึ ก ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยเป็น
ประจ า 
 
- สนับสนุนเครื่องมือให้มี
ม า ต ร ฐ า น ไ ด้ อ ย่ า ง
เพียงพอและรวดเร็ว 
 
 
 
 

ภยัแล้ง หมู่ที๖่ หมู่ที๗่ หมู่ที๑่๒ - พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร - มี เขื่อนหรือแหล่งน้ า



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๒๓ 
 

ประเภท
ของภยั 

ระดบัความเสีย่งภยั 
ปจัจยั/สาเหต ุทีท่ าใหเ้กดิ      ความ

เสีย่งจากสาธารณภยั 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภยั 

 

เสีย่งสงู เสีย่ง        
ปานกลาง 

เสีย่งต่ า 

เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น้ า   
ในปริมาณมากและต่อเนื่ องทั้ งปี 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่๖ 
 
- แหล่งกักเก็บน้ าเ พ่ือการเกษตร  
ร ว ม ทั้ ง แ ม่ น้ า ล า ค ล อ ง ตื้ น เ ขิ น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่๖ 
 
- มีการบุกรุกท าลายป่าไม้          
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่๑๒ 

และระบบชลประทาน  
ที่ด ี
 
 
- ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม
เ พ่ือกักเก็บน้ าไว้ ใช้ ใน 
ฤดูแล้ง 
 
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพ้ืนที่
ป่า เช่น  การปลูกป่า 

วาตภัย หมู่ที๖่ หมู่ที๗่ หมู่ที๑่๒ - ลั กษณะภู มิ อ าก าศ โ ดยทั่ ว ไ ป      
อยู่ ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุ ม 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่๖ 
 
- บุคลกรที่มีความรู้ด้านสาธารณภัย
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่๗ 
 
- อาคารบ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมขาดการบ ารุงดูแล
รักษาให้เกิดความปลอดภัย 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่๑๒ 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มี ก ารปรั บปรุ ง และ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได ้

อัคคีภัย หมู่ที๓่ หมู่ที๑่๑ หมู่ที๔่ - ประชาชนขาดความตระหนั ก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที๓่ 
 
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่๑๑ 

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง
อัคคีภัย 
 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจ า
ทุกปี และให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๒๔ 
 

ประเภท
ของภยั 

ระดบัความเสีย่งภยั 
ปจัจยั/สาเหต ุทีท่ าใหเ้กดิ      ความ

เสีย่งจากสาธารณภยั 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภยั 

 

เสีย่งสงู เสีย่ง        
ปานกลาง 

เสีย่งต่ า 

สารเคมี
และวัตถุ
อันตราย 

 

หมู่ที๓่ หมู่ที๑่๑ หมู่ที๔่ - มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมี
ในการประกอบการอยู่ในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่๑๑ 

- มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายของ อปท. 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เ พ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
 

  
   ๓.๔ การแจ้งเตือนภัย 

การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้
เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะ
เกิดภัย เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังประชาชน 

 ๓.๔.๑ การแจง้เตอืนลว่งหนา้ 
    เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความ

เสี่ยงไปยังชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
ก่อนเกิดสาธารณภัย    ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 

  ๓.๔.๒ การแจ้งเตือนภัย 
  (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่ อาจได้รับ

ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ ากว่า 
๗๒ ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

  (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
  (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
  (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้

ปลอดภัยจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก            
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
 (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่านผู้น าชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

(๒.๒) แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัย
แบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๒๕ 
 

 3.4.๓ ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 
     แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพื้นท่ี ดังนี้ 

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่

ก าลั งควบคุมสถานการณ์ ให้อพยพไปยั งสถานที่ปลอดภั ย        
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน้ม 
ที่ สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น  ให้จัด เตรียมความพร้อม           
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตาม
ข้อมลูข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจ า 

๓.4.๔ กระบวนการแจ้งเตือนภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอ้มลู/ความตอ้งการ 

 
แผนภาพที ่๓ – ๑ : กระบวนการแจ้งเตือนภยั 

 

      เฝา้ระวงั ตดิตาม    
        สถานการณ ์

ชวีติและ
ทรพัยส์นิ

ของ
ประชาชน 

  การแจง้เตอืนลว่งหนา้     การแจง้เตอืนภยั    การรบัมอื 
    และอพยพ 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ 
  สาธารณภัย 
• เฝ้าระวังการ  
  เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
  อากาศ 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน 
  เขื่อน การระบายน้ า 
• เฝ้าระวังระดับน้ าใน   
  แม่น้ า 
• ติดตามระดับน้ าในคลอง  
• ติดตามระดับน้ าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
• หนว่ยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน 
 
 
 
 
 

• หนว่ยงานเฝ้าระวัง 
  วิเคราะหข์้อมูล 
• ประเมินความเส่ียงภัย 
• ส่งผลวิเคราะห์เข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดวา่มีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชนและ 
  หนว่ยปฏิบัต ิ
• หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภยัล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏบิัติการ   
  ฉุกเฉิน อปท. 
 
 
 
 
 

• คาดวา่ผลกระทบรุนแรง  
  Command Center  
  ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่าน 
  สื่อและเครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  
• แจ้งเตือนหนว่ยปฏิบัติ  
  หนว่ยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภยั 
 
 
 
 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 
  ศูนย์พกัพิง 
• การรายงานสถานการณ์ 
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๒๖ 
 

           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง
การเตือนภัย       เพ่ือเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (1) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง และประสาน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    
และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๘๔๐๘๘๔ ต่อ ๒๖ 
วิทยุสื่อสาร ความถี ่๑๖๒.๗๒๕ MHz โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๐๘๕-๗๕๖๗๙๗๗  
                         (2) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทาง ๐๔๓-๘๑๔๘๔๓ ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร 
ความถี ่๑๕๐.๑๕๐ MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๒๗ 
 

บทที ่๔ 
การปฏบิัตขิณะเกดิภยั 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2) รายงาน
สถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดทาง ๐๔๓-
๘๑๔๘๔๓ ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๕๐.๑๕๐ MHz จึงจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาหรือ กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
 ๔.๑ โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด แบ่งออกเป็น 
๓ ส่วน          ๑ คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่๔-๑ : โครงสรา้งศูนยป์ฏบิตัิการฉกุเฉนิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 

ศูนยข์้อมลูประชาสมัพนัธร์ว่ม 

ผู้อ านวยการท้องถิน่ 

ศูนยข์้อมลูประชาสมัพนัธร์ว่ม ทีป่รกึษา/ผูเ้ชีย่วชาญ ศูนยข์้อมลูประชาสมัพนัธ์รว่ม ที่ปรกึษา/ผูเ้ชีย่วชาญ 

ศูนยป์ฏบิตัิการฉกุเฉนิองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สว่นปฏบิตักิาร สว่นสนบัสนนุ สว่นอ านวยการ 

- งานคน้หาและกูภ้ยั 
- งานกูช้พี งานรกัษาพยาบาล การแพทย์

และสาธารณสขุ 
- งานรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
- งานการจราจร 
- งานผจญเพลงิ 
- งานโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ ถนน 

สะพาน ฯลฯ 
- งานอตุสาหกรรม สารเคม ี          วตัถุ

อนัตราย และกมัมนัตรงัส ี
- งานการขนส่ง 
- งานอพยพ 
- งานบรหิารจดัการผูเ้สยีชวีติ 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
               

 
 
 

- งานศนูยส์ัง่การ 
- งานขา่วกรอง วเิคราะหข์อ้มลู

สารสนเทศ และการรายงาน 
- งานตดิตามและประเมนิสถานการณ์ 
- งานพยากรณอ์ากาศ การเฝา้ระวงั 

และการแจง้เตอืนภยั 
- งานประชาสมัพนัธแ์ละตอบโตก้าร

ขา่ว 
- งานรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข ์
- งานระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
- งานแผนการปอ้งกนัและบรรเทา     

สาธารณภยั/แผนปฏบิตักิาร/       
แผนเผชญิเหตขุอง อปท. 

- งานธรุการ 
                 ฯลฯ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 

- งานสงเคราะหช์ว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 
- งานเสบยีง และจดัหาปจัจยัสีท่ีจ่ าเปน็ 
- งานสาธารณปูโภคสาธารณปูการ 
- งานบรกิารสงัคม 
- งานงบประมาณ งานการเงนิและบญัช ี
- งานรบับรจิาค 
- งานพลังงาน เชน่ น้ ามนัเชือ้เพลงิ ฯลฯ 
- งานบรหิารจดัการศนูยพ์กัพงิชัว่คราว 
- งานฟืน้ฟพูืน้ทีป่ระสบภยั 
- งานฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม 
- งานการฟืน้ฟแูละงานชมุชน 
- งานสง่ก าลงับ ารุง 

ฯลฯ 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๒๘ 
 

หมายเหตุ  :  โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย 
โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 ๔.๑.๑ บทบาทหน้าทีภ่ายในโครงสรา้งศนูย์ปฏบิตักิารฉุกเฉนิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด มี
ดังนี้ มีดังนี้ 

 (1 )  คณะที่ปรึกษา /ผู้ เ ชี่ ยวชาญ มีหน้ าที่  ให้ข้อ เสนอแนะ ค าแนะน า  ข้อมูล 
ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร 
   (2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      
เพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
   (3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและ
ปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์
และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
   (4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่  ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์           
แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร  
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐาน
ด าเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ฯลฯ  
  (5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี้ 
   (5.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น เพ่ือให้การจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
   (5.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการ
บัญชี และการรับบริจาค ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ ๔-2 : (ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
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- ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพกู้ภัย  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนในพื้นที่ 
- ผู้น าชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบา้น 
- ฯลฯ 
 

ทีป่รกึษา/ผูเ้ชีย่วชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่๔-๒:  การจัดบคุลากรประจ าศนูยป์ฏบิัตกิารฉกุเฉนิท้องถิ่น 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความรุนแรง
ของสาธารณภัย และตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 
  ๔.๒ การจัดการภาวะฉุกเฉินมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
          การออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๐๒/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศเขต
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนที่ อปท.และอ าเภอ)  และพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขต

ผู้อ านวยการท้องถิน่ 

ศูนยป์ฏบิตัิการฉกุเฉนิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 

สว่นปฏบิตัิการ 

- รองนายก คนที่ ๑ 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑-๖ 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต.

โคกสะอาด 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
                   ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
               

 
 
 

สว่นสนบัสนนุ สว่นอ านวยการ 

- ปลัด อบต.โคกสะอาด 
- ส านักปลัดเทศบาล/อบต.โคก

สะอาด 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ 
- สมาชิกสภา อบต. โคกสะอาด 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

- รองนายก คนที ่๒ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- ส านักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘-๑๐ 
- สมาชิกสภา เทศบาล/อบต.โคก

สะอาด 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- ส านักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนยข์้อมลูประชาสมัพนัธร์ว่ม 
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พ้ืนที่จังหวัด) โดยผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ 
ดังนี้  
        (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด 
และผู้อ านวยการอ าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     (๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
     (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก  และแจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของ
ตน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
        (๔) ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
        (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ที่จะ
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
                      (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้
น าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
        (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับแรกๆ 
     (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะ
รับมือกับสาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
    ๔.2.2 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
      เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น      
ภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    
แก่ผู้ใด ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ที่กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    
มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคนส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่รับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
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ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความเสียหายจากภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 
 ๔.3 การจดัการในภาวะฉุกเฉนิ 
  4.3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
        (1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง
พ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น เข้าด าเนินการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที ่และผู้อ านวยการ
จังหวัดทราบทันท ี 
     (2) กรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการทอ้งถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ 
แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว  
       (4) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ต้องเข้าด าเนินการ
เบือ้งตน้ เพ่ือระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจ าเป็น อันไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้  ให้ เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกัน           
อันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้  
         (5) กรณีเจา้พนกังานจ าเป็นต้องเขา้ไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ บริเวณที่
เกิดสาธารณภัยเพ่ือท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท า ได้ ต่อเมื่อได้ร้บอนุญาตจาก              
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ เมื่อมี
ผู้อ านวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจ สั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพยส์ินออกจากอาคารหรือสถานที่ดงักล่าวได้หากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครอง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็น แก่การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเจ้าพน้กงานไม่ตอ้งรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอัน เกิดจากการกระท าดังกล่าว  
    (7) ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ท าบัญชี
รายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู
    4.3.2 หลักการปฏิบัติ 
     (1)  การรายงานตัวและทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เจา้หนา้ทีเ่จา้
พนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาดในพ้ืนที่ที่เกิดภัย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
      (2)  การเข้าควบคุมสถานการณ์ ค านึงถึงหลักการ ดังนี้ 
       (2.1) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่ว โมงแรก เน้นการค้นหาผู้ รอดชีวิต                 
การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
        (2.2)  การปฏิบัติการระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต 
และทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษา
โรค เครื่องครัว 
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       (2.๓)  การปฏิบัติการระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การ
สืบหาญาต ิการรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูล
การให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ 
        (2.4)  การปฏิบัติการค้นหาหลังระยะ ๗๒ ชั่ ว โมงขึ้ น ไป (หลัง  ๓ วัน 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ 1-3 วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วย
ทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  ฯลฯ 
    ๔.๓.๒ การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
           ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้วางแผนการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม 
การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
                                    ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย 
ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดยค านึงถึง
ความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตามแบบ
รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้วรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกดิขึ้น     
(๒.๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูล
สถานที่ สิ่งที่ เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล            
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนด
พ้ืนที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งตัดระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็น
อันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่ง
การต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  
ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
    (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
        - ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เข้าพ้ืนที่ประสบภัย 
        - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย         
กู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
        - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
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ตารางที ่๔-๑ :  การปฏบิัตขิณะเกดิภยัขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 

ล าดับที ่ การปฏบิตั ิ สว่นงานที่
รบัผดิชอบ 

หนว่ยรบัผิดชอบ/
ผูร้บัผดิชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ 4.1) สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายวิจิตร  มูลเอก 
โทร 087-2130292 

๒ รบัแจง้เหตแุละรายงานสถานการณ์ 
  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เ พ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบเพ่ือ
จะได้เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขต
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ 
ต่อไป จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายจรัส สงวน
รัตน์ 
โทร085-
6094630 

๓ ออกส ารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผน
รับมือกับสถานการณ์ภัย 

สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายบุญส่ง นาสม
สร้อย 
โทร093-
8265821 

๔ ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของ
พ้ืนที่ในการรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มี
ความซับซ้อน เพ่ือก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายบุญเฮือง นา
ถมทอง 
โทร086-
2369355 

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายสุรัตน์ ธรรม
อินทร์ 
โทร0807549139 
 

๖  แจ้งเตือนประชาชน 
  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง 
โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    

สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายประเทือง นา
ถมทอง 
โทร081-
0555172 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๓๔ 
 

ล าดับที ่ การปฏบิตั ิ สว่นงานที่
รบัผดิชอบ 

หนว่ยรบัผิดชอบ/
ผูร้บัผดิชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

บ่งบอกถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย 
จะสิ้นสุด 
 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          
ไม่สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือน
ภัยอื่นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้น
จะเกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ตามล าดับ รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 

สว่นปฏบิตัิการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อ พ.จ.ต. ปัญญา  
สันโดด             
โทร085-
4301572      
หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายวัชรา ภูผานม 
โทร085-
7567977 

๘ ก าหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area)  
เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอ
ชั่วคราวของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   
ที่ได้มาและพร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

สว่นปฏบิตัิการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อไพบูลย์ ผิวผัน 
โทร085-
7556746 

๙ ระดมทรัพยากรเขา้สนบัสนนุการจดัการสาธารณภยั 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 
ชั่วโมง เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

สว่นสนบัสนนุ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายณัฐพงศ์ มุ
ระดา 
โทร080-
1042862 

๑๐ ก าหนดและแบง่โซนพืน้ทีใ่นการสนับสนนุการเผชญิเหตุ  
ออกเป็น ๒ โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ ๑-๖-๗-๕-๑๐-๑๒  มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒
รับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ ๒-๓-๔-๘-๙-๑๑  มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓
รับผิดชอบพื้นท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนที่ 
 

สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายวิจิตร  มูลเอก 
โทร 087-2130292 
หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายบุญเฮือง นา
ถมทอง 
โทร086-
2369355 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๓๕ 
 

ล าดับที ่ การปฏบิตั ิ สว่นงานที่
รบัผดิชอบ 

หนว่ยรบัผิดชอบ/
ผูร้บัผดิชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

 
๑๑ จดัชดุปฏบิตักิารเคลือ่นทีเ่รว็เข้าปฏบิตัิการจัดการสาธารณภยั 

  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อควบคุม
สถานการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายตัวให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร
ต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไป
ปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสาธารณภัย 

สว่นปฏบิตัิการ หน่วยรับผิดชอบ/ชื่อ 
พ.จ.ต. ปัญญา  
สันโดด             
โทร085-
4301572      
หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายวัชรา ภูผานม 
โทร085-
7567977 

๑๒ การเผชญิเหต ุ
 (๑) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความส าคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
ดังนี้ 

         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  
ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 

         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจ าเป็นของ
สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่     
โดยทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากหน่วยงานทหารหรือต ารวจในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว 
พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่ง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   

สว่นปฏบิตัิการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายสมจิตร นา
ทองหล่อ 
โทร089-
5079073 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๓๖ 
 

ล าดับที ่ การปฏบิตั ิ สว่นงานที่
รบัผดิชอบ 

หนว่ยรบัผิดชอบ/
ผูร้บัผดิชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

ให้สามารถใช้การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
(๒) การปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความส าคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค 
เครื่องครัว ข้อมูลสถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือก าหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชี    
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  
ที่จ าเป็นมายังพ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
        (๒.๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ ได้รับความเสียหายจาก           
สาธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวย
ความสะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัย
และศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   
ในการติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (๓) การปฏิบัติการระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความส าคัญกับ
การค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น 
อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
เก็บรักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียม
ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการ
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ล าดับที ่ การปฏบิตั ิ สว่นงานที่
รบัผดิชอบ 

หนว่ยรบัผิดชอบ/
ผูร้บัผดิชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

ทางการแพทย ์
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน 
การช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น 
ความต้องการเบื้องต้น 
(๔) การปฏิบัติการระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุนการ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน    การ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการ
ค้นหาระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ ปกป้องสถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบ
ไฟฟ้า  ระบบประปา เป็นต้น 

สว่นปฏบิตัิการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายเสน่ห์ นาค
เสน 
โทร062-
1289239 

๑๔ การจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีท่ีมีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ 4.๑๐  

สว่นสนบัสนนุ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายรัศมี นาถม
ทอง 
โทร098-
6602076 

๑๕ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น 
อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

สว่นสนบัสนนุ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อน.ส.มริษฎา เดชา
อมรสวัสดิ์ 
โทร093-279153 

๑๖ การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพ่ือประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น 
ความช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น  

สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ชื่อ 
พ.จ.ต. ปัญญา  
สันโดด             
โทร085-
4301572      
หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายวัชรา ภูผานม 
โทร085-
7567977 

๑๗ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : JIC)  ศูนยข์้อมลู หน่วยรับผิดชอบ/ 
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ล าดับที ่ การปฏบิตั ิ สว่นงานที่
รบัผดิชอบ 

หนว่ยรบัผิดชอบ/
ผูร้บัผดิชอบในพื้นที่ 
(ระบุเบอรโ์ทรศัพท์) 

ท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจาย
ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน ศูนย์ประสานข้อมูล
ร่วม 

ประชาสมัพนัธ์
รว่ม 

ชื่อนางเพ็ญศรี ภูตาก
หมอก 
โทร087-
1153782 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการ
เคลื่อนย้ายศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยงข้องอย่างเป็นระบบ 

สว่นปฏบิตัิการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายเสน่ห์ นาค
เสน 
โทร062-
1289239 

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงาน
สถานการณ์สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศ
หรือยืนยันสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพ
ประชาชนกลับที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายวิจิตร  มูลเอก 
โทร 087-2130292 

๒๐ อพยพกลบั กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิก
สถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชนหรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้ง
ผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัด
ระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้งประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

สว่นปฏบิตัิการ หนว่ยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายสมจิตร นา
ทองหล่อ 
โทร089-
5079073 
 

๒๑ หากสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออ าเภอให้ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฆ้องชัย
พัฒนา และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

สว่นอ านวยการ หน่วยรับผิดชอบ/ 
ชื่อนายจรัส สงวน
รัตน์ 
โทร085-
6094630 

หมายเหตุ  :  การก าหนดส่วนงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ภัย และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด โดยยึดหลักมาตรฐาน 
เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
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  ๔.๔ การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด มอบหมายให้  นายวัชรา ภูผานม เป็นผู้ก ากับดูแล โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๕๖๗๙๗๗ ส าหรับติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน  ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้ นาย
วิจิตร มูลเอก เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
   ๔.๔.๑ การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
     (๑) จัดตั้ งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และ
ระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืน
ได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
     (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
     หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-814843 โทรสาร 043-814835 
 
  ๔.๔.๒ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหนว่ยงาน 

 

นามเรยีก
ขาน 

ความถี่
วทิย ุ

โทรศัพท ์ โทรสาร หมาย
เหต ุ

1 ป ภ . จั ง ห วั ด
กาฬสินธุ์ 

ปภ.กาฬสินธุ์ 161.475 043-814834 043-814843  

2 มูลนิธิกู้ภัยสว่าง
กาฬสินธุ์ 

 168.275    

3 มูลนิธิเต็กก่าจี
โง้วเกาะ
กาฬสินธุ์ 

 155.775    

4 โรงพยาบาล
ฆ้องชัย 

  
043-131100 

  

5 โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ 

  
043-811021 
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แผนภาพที ่๔-๓ : ผังสือ่สารในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
  ๔.๕ การประชาสมัพนัธข์้อมลูข่าวสารในภาวะฉุกเฉนิ 

  เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้
ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่น
ตระหนก โดยมอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๔.๕.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) เพ่ือท าหน้าที่ประสาน
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
เหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อ
ข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว 

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ประจ าต าบล 

โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๖๒๐๕๕๑ 
สายด่วน ๑๖๖๙ 

 
 
 

 

กองอ านวยการปอ้งกนัและ              
บรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๖๗๐๓๔๗ 

 

กองอ านวยการปอ้งกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๔๐๘๘๔ 

โทรสาร ๐๔๓-๘๔๐๘๘๕.......    
ความถี่วิทยุ ๑๖๒.๗๒๕ MHz 

การประปาสว่นภมูภิาค 
สาขากาฬสนิธุ ์

โทรศพัท๐์๔๓-๘๑๔๘๖๘ 
 

กองอ านวยการปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

เทศบาลฆอ้งชยัพฒันา 
โทรศพัท๐์๘๓-๓๔๑๓๓๘๘ 

มูลนิธิเต็กก่าจีโง้วเกาะ
กาฬสินธุ์ 

ความถี่ 155.775 MHz 
 

กองอ านวยการปอ้งกนั 
และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

 โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๔๘๔๓ 
 โทรสาร  ๐๔๓-๘๑๔๘๓๔ 

 
การไฟฟา้ภมูภิาค 

กาฬสนิธุ ์
โทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๓๐๐๑  

 

สถานตี ารวจภธูร
กาฬสนิธุ ์
โทรศัพท์

๐๔๓๘๑๒๕๒๘ 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๔๑ 
 

เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่รวมกันในศูนย์ประสาน
ข้อมูลร่วม 
  ๔.๕.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
  ๔.๕.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอก
ถึงอันตรายที่ก าลังเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนที่
การปกครอง ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการ
อพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ ไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและ
พ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน               
หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  ๔.๕.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที ่
  ๔.๕.๕ กรณีท่ีมีข่าวเชิงลบ ให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

  ๔.๖ การอพยพ 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น จะเป็น
อันตราย ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (ผู้
บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจาก
พ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีก าลัง
เจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ๔.๖.๑ การตัดสินใจอพยพ 
        (๑) การตัดสินใจอพยพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ก าหนดให้นายก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพ
ประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในฐานะผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
     (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้
ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เป็นผู้ช่วย ทุกขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงาน
สถานการณ์ไปยังนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น เบอร์
โทรศัพท ์๐๘๗-๒๑๓๐๒๙๒ 
  ๔.๖.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น โดยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้
จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม เท่าที่จ าเป็น รวมทั้งดูแลสภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ 
ก่อนออกจากบ้านเรือนให้น ากระเป๋าที่จัดเตรียมไว้ติดตัวไป ปิดบ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ
เดินทางไปรวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
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  ๔.๖.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือ
ผู้น าหมู่บ้านทุกระยะ ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้งจัดระเบียบและ
จัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพท่ีก าหนดไว้ 
  ๔.๖.๔ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ 
แต่ถ้าสถานการณ์ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรน าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้     ผู้อพยพ
เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 
  ๔.๖.๕ ให้หน่วยงานอพยพอ านวยความสะดวกด้านปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
บริการอาหารและน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็นสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  ๔.๖.๖ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อทุก
ช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให้ผู้อพยพ
คลายความวิตกกังวล 

    ๔.๗ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลางให้ได้ผลดี 
จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ ได้แก ่
  (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
  (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
  (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
  (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิง
ชั่วคราว และประสานงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่อ งมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพ่ือ
ประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  โดยให้ค านึงถึงแนวทางที่ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะเป็น
ส าคัญ 
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แผนภาพที ่๔-๔ : โครงสรา้งศูนย์พกัพงิชัว่คราวองค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

  ๔.๘ แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 
  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจะประเมิน
ความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจาก สาธารณภัย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

หวัหนา้/ผูจ้ัดการศนูยพ์ักพงิชัว่คราว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝา่ยอ านวยการรว่ม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ์ / รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝา่ยปฏบิตักิาร 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟื้นฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบาทหนา้ที่ 
๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดท าบัญชีราย ช่ือผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  พัก
พิงช่ัวคราว การรับบริจาค การประกอบและ
แจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น 
๒. จัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงช่ัวคราวของ
ชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จ าเป็น
แก่การด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. จัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ ผู้ป่วยใน
กรณีมีผู้เจ็บป่วยต้องไปส่งโรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ที ่
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ประสานกับผู้ประสบภัยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
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  ๔.๘.๑ การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมีเหตุการณ์สา
ธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง และรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดล้อม  
  ๔.๘.๒ การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที   เมื่อภาวะ
ฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบ
ภัย เป็นการระบุมูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ 
ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการ
ประเมินความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 
        เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูล           
ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท า
รายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึ ง  
รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร 
น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 

 ตารางที่ ๔-๑ :  การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA) 

ระยที ่0 
เตรยีมความพรอ้ม 

ในการประเมนิ 

ระยะที ่1 ประเมนิสถานการณแ์ละ 
ผลกระทบเบือ้งตน้: การประเมนิแบบรวดเรว็ 

(rapid assessment) 

ระยะที ่2 ประเมนิผลกระทบและการให ้
ความช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์: การประเมนิแบบ

ละเอยีด(detailed assessment) 

เตรยีมความพรอ้ม ช่วยเหลอืชวีติและการบรกิารตอ่การฟืน้ฟูทีจ่ าเปน็ 

กอ่นเกดิภยั ขณะเกดิภยั – 72 ชัว่โมง ภาวะฉกุเฉนิสิน้สดุลง หรอืภายใน 2 สปัดาห ์

ลกัษณะการประเมนิ 

การเตรียมพร้อมส าหรับ

การประสานการประเมิน :  

การเตรียมข้อมลูทั่วไป  

(บทท่ี ๑) 

การประเมินเบื้องต้น :เป็นการประเมินแบบ
คร่าวๆ ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
เพื่อให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง และรวบรวม
ข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจาก
เกิดภัย  ด้านทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งแวดล้อม  

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : เป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
และความต่อเนื่อง ทั้งนี้  จ าเป็นจะต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาด าเนินการประเมิน
ความเสียหายและความต้องการในแต่ละด้าน 

  ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA ) ตามภาคผนวก ฐ (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั้นต้น 
ระยะที่ ๑ (Initial Disaster Assessment Form) และตามภาคผนวก ฑ (ตัวอย่าง) แบบประเมินความ
เสียหายและความต้องการ ระยะที่ ๒ (Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 
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  ๔.9 การรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
         หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด พิจารณาเห็นว่า     มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยให้ด าเนินการ    ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
        (๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ของ
ศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
              โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๑๐.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่เก็บรักษา
สิ่งของบริจาค 
       ๔.๑๐.๒  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดระเบียบ     การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธี
แจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอ
ภาค 
       ๔.๑๐.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  
ในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     
สาธารณภัย หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาค 

  ๔.๑0 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  
ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  
สาธารณภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ให้ประกาศยุติสถานการณ์
ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ พ้ืนที่
อาศัยของตนเองต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดให้
ส่งมอบภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
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  ๔.๑1 การอพยพกลับ 
        เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น า
ชุมชนหรือผู้น ากลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       
จุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่ พ้ืนที่อาศัยของ
ตนเอง พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

   ๔.๑2 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดแบ่งประเภทของส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน 
พร้อมทั้งก าหนดพ้ืนที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ล่วงหน้า โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ๔.๑3 การรอ้งขอรบัการสนับสนนุจากองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ขา้งเคยีง 
       (1) ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ติดต่อ
หรือใกล้เคียงนัน้ 
       (2) กรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้
ผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัดแลว้แต่กรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป  

 
 

บทที ่๕ 
การปฏบิัตหิลงัเกิดภยั 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟ)ู เป็นการด าเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี         
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  
(Build Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการ
ฟื้นฟู ซึ ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)          
โดยมีหลักการส าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเขา้สูภ่าวะ
ปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     มี
ส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการ 

  พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้งบประมาณ
ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๔๗ 
 

 
 

แผนภาพที ่๕-1 :                                                                  
 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจะ

ด าเนินการหลังเกิดภัย ดังนี้ 

  ๕.๑ ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัย
จนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและ
วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัย
และการก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล การส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟู
และก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  
ประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟู
ภายหลังการเกิด        สาธารณภัย ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
การช่วยเหลือจากภายนอก 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ 
หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    
ควรส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) 
โดยให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดจัดตั้งคณะท างานประสานกับชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ด าเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการ ฟ้ืนฟูไปยั ง             
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู 
ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
อ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมี
แนวทางปฏิบัติ   การฟ้ืนฟู  ดงันี้ 

       ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

   (๑.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๑.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        

การช่วยเหลือจากภายนอก 
  (๑.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    

หรือความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๒. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 

การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   
การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ 
คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๔๙ 
 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่ ง๒ก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร 
อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดจัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ความช่วยเหลือ  โดยประสานกับอ าเภอฆ้องชัยและจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย 
การให้ความช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๔. ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ าภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว            
เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผล   
การส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๕. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ 
ให้ส่งเรื่องให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        
จากวงเงินงบกลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๖. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้ อ านวยการจั งหวัด ผู้ อ านวยการกลาง ผู้ บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ                  
และนายกรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 

๕.๒.๑ การฟืน้ฟรูะยะสัน้ 
        เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง 

เพ่ือสนองความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย  
ซ้ าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) การสงเคราะหแ์ละชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัในเบื้องตน้ 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา 

ป้องกันควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ     
จิตสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        
ตามความจ าเป็น โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโคกสะอาดเป็นหน่วยงายหลัก    และมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและ

ความเสียหาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กร

ภาคเอกชนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน    
ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    
ที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็น
หลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
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           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    
จะหายกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   
ในกรณีที่ต้องอพยพจากพ้ืนที่อันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น 
ดูแลเด็กก าพร้า นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบ

สถานการณ์เป็นระยะๆ 
       (๒) การฟืน้ฟูพืน้ทีป่ระสบภยั 
   เป็นการบูรณะทีอ่ยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก

เหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่ สามารถใช้งานได้  ทั้ งนี้  ควรให้ความส าคัญกับการ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะ
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้
เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟ้ืนฟูระยะยาวต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย
ในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่
ประสบภัย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ประสบภัย   ปรับสภาพภูมิทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

   (๒.๓) กรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับ
ความเสียหาย ดังนี้ 

           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม ด าเนินการโดยแขวงทาง
หลวงกาฬสินธุ์และแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 

           - ระบบไฟฟ้า 
    ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์และการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้าง

พ้ืนฐานและอาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๕๑ 
 

   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน 
สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     
ความแข็งแรงของอาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ 
ด าเนินการโดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ส านักชลประทานที่ 6 โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาล าปาวจังหวัดกาฬสินธุ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.๒.๒ การฟืน้ฟรูะยะกลาง/ระยะยาว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและ

สนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา 
ไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ส านักปลัด เป็นหน่วยหลักในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ ทั้งนี ้ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน  
        (๒) ส าหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    

ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย 
ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

        ส านักปลัด เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อม
รับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง 
การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก าหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้
รับการช่วยเหลือ 

            กองช่าง เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนินให้มีการบูรณะและการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ใน
การแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความ
ต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้
ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

            กองการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนิน
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการด าเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่
เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ การฟื้นฟูด้านต่างๆ 
       (๑) ด้านสุขภาพและการบริการสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่าง
รวดเร็วขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคล
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และชุมชนที่ประสบภัย ครอบคลุมถึงการสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโคกสะอาด เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 

       (๒) ด้านที่อยู่อาศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่

หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
หลังการเกิดสาธารณภัย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก กรณีที่ เกินขีด
ความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ 
ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ เช่น งบประมาณของจังหวัด 
งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 

       (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ     
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้
ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชนและเพียงพอ 

 
บทที ่๖ 

การขับเคลือ่นแผนปฏบิตัิการในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาดไปสูก่ารปฏิบตัิ 

 
 ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดไปสู่การปฏิบัติ 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาดพ.ศ. ๒๕๖๒   ได้จัดท าขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต้องอาศัยการบูร
ณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสาธารณ
กุศล โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๕๓ 
 

ตารางที่ ๖-๑ : แนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
ล าดับที ่ การด าเนนิการ หนว่ยงานที่

รบัผดิชอบ 
๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดพ.ศ. 
๒๕๖1 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพ้ืนที ่

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก
สะอาด 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดอย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือใช้เป็นกลไกและเวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อม การร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นท่ี 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก
สะอาด 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอฆ้องชัยและจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อม
การท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์     พ้ืนที่เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภัย เป็นต้น 
 
 
 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก
สะอาด 
- สนง.ปภ.จว.
กาฬสินธุ์ 
- ศูนย์ ปภ. เขต 6
ขอนแก่น 

๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดการร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความ
ช านาญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก
สะอาด 
- สนง.ปภ.จว.
กาฬสินธุ์ 
- ศูนย์ ปภ. เขต 6 
ขอนแก่น 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก
สะอาด 
- ส านักงานจังหวัด



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๕๔ 
 

ล าดับที ่ การด าเนนิการ หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ กาฬสินธุ์ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก
สะอาด 
- ส านักงานจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก
สะอาด 
- สพป 2 กาฬสินธุ์ 
- สพม 24 กาฬสินธุ์ 

๘ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก
สะอาด 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นท่ี การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดไปสู่การปฏิบัติ ในช่วง
กลางแผนและ ปลายแผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- อ งค์ ก า รบริ ห า ร
ส่ ว น ต า บ ล โ ค ก
สะอาด 
- สนง.ปภ.จว.
กาฬสินธุ์ 
- ศูนย์ ปภ. เขต 6 
ขอนแก่น 
 

๖.๒ การติดตามและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
ภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติ
จะต้องก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้น
บรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนีที่ก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๕๕ 
 

ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการ ใกล้ถึง
เป้าหมายที่ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จ
และความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ 

       
  ๖.๒.๑ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       
 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การ
ประเมินแหล่งข้อมูล     เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรก าหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาด ก าหนดขึ้นมา 

 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๕๖ 
 

 ๖.๒.๒ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด าเนินการติดตามและประเมินผล 
        ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาดเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ  โดย
ให้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย 
ประเมินผลกระทบ      การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตามและประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือ
รายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ  เพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุง   แนวทางการด าเนินงานต่อไป 

        การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสา
ธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล 
ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดต่อไป 

 ๖.๓ การวิจัยและพัฒนา 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติ

หรือสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่งที่ได้    
มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนิ นงาน กระบวนการด าเนินงาน         
และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ   
การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของ
การทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้น          
การด าเนินการ โดยมีแนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน
การศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดให้เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาดเพ่ือให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมา
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด 

       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดพ.ศ. ๒๕๖๓ และได้
มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สาธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัย
และพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา



แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด พ.ศ. ๒๕๖๓
      ๕๗ 
 

ธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดพ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตามความเหมาะสมทุกปี ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ 
 
 
 

---------------------------- 



 
 

 
บัญชรีายชือ่เจา้หนา้ที ่หนว่ยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ ภาคเอกชน และองค์กรเครอืขา่ย 

ในเขตอ าเภอฆ้องชยั 
 

ล าดบั
ที ่

  
ชื่อหนว่ยงาน 

  

วทิยสุื่อสาร หมายเลขโทรศพัท ์

นามเรยีกขาน ความถี ่ โทรศพัท ์ โทรสาร 

1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   087-2130292  

2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   085-6094630  

3 นายอ าเภอฆ้องชัย      081-8670347  

4 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบรหิารงานปกครอง      081-7081956   

5 ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร     081-3809115    

6 ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง      063-1870804   

7 
นายกเทศมนตรี/นายก ทต.ฆ้องชัยพัฒนา            
พ้ืนทีข้างเคียง      083-3413388   

8 ท้องถิ่นอ าเภอฆ้องชัย      081-7697561   

9 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรฆ้องชัย      082-6926408  

10 สาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย      089-8620551   

11 พัฒนาชุมชนอ าเภอฆ้องชัย      081-8084457   

12 เกษตรอ าเภอฆ้องชัย      088-7441737   

13 ปศุสัตว์อ าเภอฆ้องชัย      081-9655710   

14 ประมงอ าเภอ   081-4771453   

15 ส านักงานไฟฟ้าอ าเภอฆ้องชัย   043-454200   

 
 

ภาคผนวก ก  



 
บญัชรีายชือ่หนว่ยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคเอกชน และองคก์รเครอืขา่ย 

ในเขตจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

ล าดบั
ที ่ ชื่อหนว่ยงาน 

วทิยสุื่อสาร หมายเลขโทรศัพท ์

   นามเรยีกขาน ความถี ่ โทรศพัท ์ โทรสาร 

1 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นภา  1  043 – 811040 043-811040 

2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสนิธุ์ นภา  2  043 – 812970 043 – 812970 

3 ส านักงานประชาสัมพนัธ์จังหวัดกาฬสินธุ ์   043-821964  

4 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ ์   043-873165 043-873174 

5 ส านักงานประมงจงัหวัดกาฬสนิธุ์ ล าปาว 150.675 043-811034 043-815254 

6 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดกาฬสนิธุ ์   043-811535 043-811535 

7 ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์   043-811714 043-815780 

8 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ ์ ทสจ.กาฬสนิธุ ์ 173.750 

043-811778 043-811778 

9 ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดกาฬสนิธุ ์   043-811274 043-815644 

10 ส านักงานพาณชิย์จังหวัดกาฬสนิธุ ์   043-812789 043-812524 

11 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ ์   

043-811139 043-811139 

12 ส านักงานแรงงานจังหวัดกาฬสนิธุ ์   043-811443 043-811443 

13 ส านักงานจดัหางานจังหวัดกาฬสินธุ ์   043-813228-9 043-812427 

14 
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาฬสนิธุ ์   

043-811092 043-811092 

15 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  155.775 043-8165009ต่อ7 043-812712 

16 โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์  155.775 043-811520 043-812962 

17 
ส านักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธุ ์   

043-811154 043-811154 

18 สถานีต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  152.375 043-821809 043-821809 

19 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ปภ.กาฬสินธุ ์ 150.150 

043-814843 043-814834 

20 ส านักงานแขวงการทางจงัหวัดกาฬสนิธุ ์  150.500 043-812501 043-812273 

21 ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวดักาฬสินธุ์   043-811243 043-811598 

22 โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ ์   043-873177 043-873176 

23 โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าปาว   043-814394 043-814394 

ภาคผนวก ข  



 



 
  

บัญชรีายชือ่อาสาสมัครป้องกนัภยัฝา่ยพลเรือนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
 

ล าดับ
ที ่

ค าน า 
หน้าช่ือ 

ช่ือ สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ภูมิล าเนาปัจจุบัน 
บ้าน 
เลขท่ี 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

1 นาย สง่า   นาถาดทอง 3460300253657 95 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
2 นาย เหลี่ยม   พลลาภ 3460300251913 137 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

3 นาย ประครอง  นาถาดทอง 3460300150216 144 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

4 นาง อุลัย   ค ามะลิด 3460300251875 128 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

5 นาย ทองแดง   นาถมทอง 3460300252952 89 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

6 นาย บุญชู   พันธ์ประสิทธ์ิ 3440100207312 130 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

7 นาย บุญมา   วิเท่ห ์ 3460300248882 159 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

8 นาย แดง   วงค์แสนสุข 3460300249200 133 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

9 นาย ทองนาค   ปราณสีอน 3460300253568 43 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

10 นาย ทองพูน   นาถมทอง 3460300251263 55 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

11 นาย ปรีชา   วิชาชัย 3460300253614 152 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

12 นาย รัตน์   นาสถิตย ์ 3460300253436 90 1 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

13 นาย บุญชู   ภานุรักษ์ 5460300006931 109 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

14 นาย นวล   กองเกิด 3460300261277 102 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

15 นาย พิชิต   นาถ  าพลอย 3460300260424 84 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

16 นาย สวาท   ภานุรักษ์ 3460300255129 106 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
17 นาย ไพทูลย์   นาอุ่นเรือน 3460300642568 165 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
18 นาย สุปัน   นาทองบ่อ 3460300261129 99 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
19 นาย บุญถม   วงค์แสนสุข 5460390000041 157 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
20 นาย หมาน   สุระภา 4310100003001 57 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
21 นาย บุญล  า   จันทร์ดาโชต ิ 3460390260238 117 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
22 นาย บุญจันทร์   ภูแล่นกลา้ 3460701115506 74 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
23 นาย นรากร   พิมภูธร 3461200046944 104 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
24 นาย สมจิตร นาทองหล่อ 3460300261021 97 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
25 นาง จงกล   วงค์มาตร 3460300361964 5 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
26 นาย อุดม   ภูผานม 3460300266244 39 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
27 นาย บรรจง   สุวิชา 3460300263326 180 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
28 นาย ประยรู   ก้อนวิมล 3209600346677 182 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
29 นาย เชวง   ฆารเจริญ 3460300264250 203 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
30 นาย วิสุทธิ์   มหาพรม 3460300262133 167 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
31 นาย สมดี   มหาพรม 3460300262974 21 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
32 นาย สม   ตุมร 3460300365943 43 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
33 นาย สมหวัง   ตุมร 3460300263539 148 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

ภาคผนวก ค  



34 นาย อ า   นะคะสอน 3460300361140 67 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
35 นาย ถวิล   ชัยลุม 3460300263393 40 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
36 นาย สมเพตร   ภูพานแดง 3460300371064 74 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
37 นาย ค าพันธ์   ไชยโสก 3460300364868 105 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
38 นาย ชวลิต   นามแก่นท้าว 3460300368225 28 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
39 นาย สฤษดิ์   คชคีรี 3460300011889 82 4 โคกสะอาด ฆอ้งชัย 
40 นาย ชัยชาญ   นามมนตร ี 3460300369116 40 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
41 นาย ถาวร   วงศ์แสนสุข 5460700008761 8 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
42 นาย สมาน   เทียบแสน 3461200184905 101 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
43 นาย จันทร์สี   นาทองชัย 3460300375591 131 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
44 นาย ออน   อัยจักร ์ 3460300383500 110 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
45 นาย ถนอม   พลอาจทัน 3460300741510 64 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
46 นาย จ าลอง   นาถมทอง 3460300374535 59 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
47 นาย บุญเฮือง   นาถมทอง 3460300374268 129 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
48 นาย สุเทพ   นาทันริ 3420100242526 184 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
49 นาย ประสาท   ค ารังษ ี 3460300388811 76 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
50 นาย สน   นาถมทอง 3460300381779 100 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
51         
52 นาย สมพงษ์   นาถมทอง 3460300372753 74 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
53 นาย เสถียร   นาถมทอง 3460300383950 134 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
54 นาย ประเยยีร   ทัพธาน ี 3460300381485 01 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
55 นาย บุญเลิง   ค ากอง 3460300374241 121 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
56 นาง สมปอง   วารีศร ี 3460300379227 10 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
57         
58 นาย ทวี   วงศ์แสนสุข 3460300389818 12 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
59 นาย ทองเยี่ยม   นาทองทิพย์ 3460300663545 144 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
60 นาย ประเสริฐ  ไชยค าภา 3460300665190 7 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
61 นาย นายอุดม   ศรีทะนนท ์ 3460300666382 58 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
62 นาย สุรัตน์   ธรรมอินทร ์ 3460300665025 98 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
63 นางสาว ไพรัตน์   ศรีทะนนท ์ 3460300662778 56 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
64 นาย ระณงค์   นาถ  าพลอย 3460700270389 49 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
65 นาย สุวรรณ  ฤทธิพันธ์ 3460300662921 59 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
66 นาย เหรียญ   นาทองทิพย์ 3460300664649 91 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
67 นาย ชัยยา   นาลิดลาด 3460300664045 48 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
68 นาย จ ารอง   ตรีศูนย ์ 3460300661071 31 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
69 นาย วีระศักดิ์   นาธงชัย 3460300298197 75 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
70 นาย สุวรรณ   คชคีรี 3460300390085 90 6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
71 นาย สมบุญ   วงศ์แสนสุข 3460300669136 46 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
72 นาย หวัน   รวยสันเที ยะ 5461800000089 47 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
73 นาย ชาย   ฤทธิเสน 3460300667621 21 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 



74 นาย หนูสิทธิ์   นาถาดทอง 5460300009086 70 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
75 นาย บาล   นาสินพร้อม 3460300668491 34 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
76 นาย บุญกว้าง   ม่วงมนตร ี 3450100158111 82 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
77 นาย สมัย   ตรีศูนย ์ 3460300667613 77 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
78 นาย บ าเพ็ญ   อัศพันธ ์ 3460300389338 24 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
79 นาย เสถียร   วารีศร ี 3460300669331 49 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
80 นาย บุญช่วย   สุระภา 3460300667877 24 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
81 นาย สมพงษ์   ฤทธิเสน 3460300667702 86     7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
82 นาย อุ้ย   วงศ์แสนสุข 3460390000261 22 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
83 นาย หนูกัน   ไชยโศก 3460300670967 23 8 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
84 นาย สิงปราการ   ฤทธิพันธ์ 3460300671726 24 8 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
85 นาย เหรียญ   ภูเฉลมิ 3460030036710 29 8 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
86 นาย ใส   จอมค าสิงห ์ 3440300735619 22 8 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
87 นาย บุญช่วย   ก้อนวิมล 3460300671751 26 8 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
88 นาย สมนึก   ญาตสิมบูรณ ์ 3460300671050 13 8 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
89 นาย เลี ยง   บุรมรตัน ์ 3460300672626 23 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
90 นาย ค าพันธ์   วิเศษนันท ์ 3460300859580 9 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
91 นาย ประเสริฐ   ภูหนองโอง 3460701107953 14 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
92 นาย สุบิน   ภูหนองโอง 3460300672412 15 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
93 นาย คงศักดิ์   แน่นอุดร 3300400670846 5 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
94 นาย สมร   ภูจ าปา 3460300671173 4 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
95 นาย นิตศักดิ์   ภูแข่งหมอก 5390200002081 7 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
96 นาย อุทัย   นาแถมพลอย 3460300370777 28 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
97 นาย ชาย   นาถมทอง 3460300388617 94 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
98 นาย สวาท   นาทันริ 3460300384361 95 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
99 นาย บุญธรรม   วิเท่ห ์ 3460300371371 160 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
100 นาย ปรีชา   ภูนาเพชร 3460300251514 154 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
101 นาง บล   นาถมทอง 3460300382471 42 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
102 นาย จิมมี่   นาถาดทอง 3460300377925 58 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
103 นาย ถวิล   ภูแม้นวาส 3440400488559 24 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
104 นาย สมบูรณ์   นาถาดทอง 3460300387068 116 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
105 นาย บุญจันทร์   พรมรัตน ์ 3460900304821 107 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
106 นาย วิเศษ   มุระดา 3460300372994 59 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
107 นาย นารี   นาถมทอง 3460300386125 92  10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
108 นาย ปรีชา   บูรณะกติ ิ 2451000002082 146 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
109 นาย วิจิตร   มูลเอก 3460300363207 127 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
110 นาย สมควร   ผิวผัน 3460300366265 34 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
111 นาย บุญถม   ภูผานม 3460300366141 05 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
112 นาย ชุน   รักค าม ี 3460300646071 20 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
113 นาย ช่ืน   มูลเอก 3460300366112 109 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 



114 นาย ค าพูน   เทพา 3440400176875 155 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
115 นาย สมบูรณ์   ภูผาเงิน 3460300270322 184 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
116 นาย เดือน   นาทองบ่อ 3460300269383 66 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
117 นาย อ านวย   ชัยมาตย ์ 3460300268590 176 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
118 นาย บุญมี   วิเศษนันท ์ 3460300361018 154 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
119 นาย ประยรู   นามบรรดา 3460300386380 7 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
120 นาย ค าพันธ์   ภูแล่นเร็ว 3460300387149 22 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
121 นาย เพียร   นาถมทอง 3460300380195 54 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
122 นาง เหลี่ยง   นาถมทอง 3460300380209 127 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
123 นาย บุญเพ็ง  ทอง นาถม 3460300385073 127 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
124         
125 นาย สมชัย   นาถมทอง 3460300251352 46 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
126 นาย ประสิทธ์ิ   ภูมิยิ่ง 3450500530425 150 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
127 นาย ช่ืน   นาถมทอง 3460300375434 61 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
128 นาย ประยงค ์  กองชา 3460300381876 6 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
129 นาย อมร  นาถมทอง 3460300373846 8 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 

 
 

บยัชรีายชื่อสมาชกิอาสาสมคัปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน (อปพร.) รุน่ที ่2/2550 
ศนูยอ์าสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน (อปพร.) ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆอ้งชยั  จังหวัดกาฬสนิธุ ์

ล าดับ
ที ่

ค าน า 
หน้าช่ือ 

ช่ือ สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ภูมิล าเนาปัจจุบัน 
บ้าน 
เลขท่ี 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

1 นาย บัวผัน   วารีศร ี 3460300261358 104 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
2 นาย สมัย   แก้วชารี 3460300251391 107 2 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
3 นาย สมควร   มูลเอก 3460300265272 81 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
4 นาย อาทิตย์   รูปขันธ ์ 1401799002467 136 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
5 นาย รถ   นาทองรัตน์ 3460300368730 114 4 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
6 นาย บุญล้อม   ภานุรักษ์ 3460300383534  5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
7 นาย ทวี   นาถมทอง 3460300380993 93 5 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
8         
9 นาย เมษา   นาทองทิพย์ 5460300002855  6 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
10 นางสาว ทองปริว  ฤทธิพันธ์ 3460300270616 19 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
11 นางสาว สมหวัง   วงค์แสนสุข 3460300667290 16 7 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
12 นาย อุดม   ค ากอง 3460300367628 27 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
13 นาย เสน่ห์   นาคเสน 3300101190915 17 9 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
14 นาย ทรงวุฒิ   นาถาดทอง 3460300377941 159 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
15 นาย มานพ   นาทันริ 3460300373032 64 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
16 นาย สุรพล   ค าลือ 3460300667526 121 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
17 นาย ทองไสย   ก้อนวิมล 3460300270756 97 11 โคกสะอาด ฆ้องชัย 
18 นาย ไพวรรณ   วิไลกลุ 3460300384484 40 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย 



 
บัญชรีายชือ่เจา้พนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัที่ไดร้ับการแตง่ตั งของ 

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
 

ล าดบัที ่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ 

1 
2 
3 
4 
5 

นายบุญส่ง นาสมสร้อย 
พ.จ.ต.ปัญญา สันโดด 
นายวัชรา    ภูผานม 
นายวินัย  มาศงามเมือง 
นายไพบูลย์  ผิวผัน 

หัวหน้าส านักปลัด 
จพง. ป้องกันฯ 
ผช.จพง.ป้องกันฯ 
พนง.ขับรถบรรทุกน  า 
ผช.จนท.ประจ าศูนย์ ฯ 

 
 
138 หมู่ที่ 11  ต าบลโคกสะอาด 
34 หมู่ที่ 5  ต าบลโคกสะอาด 
34 หมู่ 11 ต าบลโคกสะอาด 

088-7407585 
085-4301572 
085-7567977 
063-0398677 
085-7556746 

 
 



บัญชรีายนามภาคประชาสังคม ในพืน้ที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
 
ล าดับที ่ รายนามภาคประชาสังคม 

 
โทรศัพท์/โทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน 

๑. 
๒. 
๓. 

 

ร้านโชคถวิลของเก่า 
ปั๊มน้ ามันทองอินทร์ปิโตรเลียม 
เสาวลักษณ์การพยาบาล 

086-2378119 
087-2303482 
087-8578162 

นายสายันต์ นาถมทอง 
นายทองอินทร์ ภูผานม 
นางเสาวลักษณ์ ผิวผัน 

   
 

ภาคผนวก ง  



 
บญัชรีายชือ่องคก์ารสาธารณกศุล ในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 

 

ล าดับที ่ อ าเภอ ต าบล 
ชื่อองค์การสาธารณ

กุศล 

เครื่องมือ/
เครื่องจักร/
ยานพาหนะ 

ความช านาญ 
หมายเลข
โทรศัพท ์

๑ เมือง กาฬสินธุ์ มูลนิธิกู้ภัยสว่าง
กาฬสินธุ์ 

รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม

อุปกรณ์ 

การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยและ
ประถมพยาบาล

เบื่องต้น 

168.275 
MHz. 

๒ เมือง กาฬสินธุ์ มูลนิธิกู้ภัยเต็กก่าจีสิ่ง
เกาะ 

รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม
อุปกรณ์ 

การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยและ
ประถมพยาบาล
เบื่องต้น 

155.775 
MHz. 

๓ เมือง กาฬสินธุ์ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรทอง รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม
อุปกรณ์ 

การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยและ
ประถมพยาบาล
เบื่องต้น 

155.775 
MHz 

๔ ฆ้องชัย โนนศิลา
เลิง 

มูลนิธิกู้ภัยเต็กก่าจีโง้ว
เกาะ 

รถเครื่องช่วย
หายใจพร้อม
อุปกรณ์ 

การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัยและ
ประถมพยาบาล
เบื่องต้น 

155.775 
MHz 
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๒ เทศบาล................

๓ เทศบาล................

๔ องคก์ารบริหารส่วนต าบล...................

๕ องคก์ารบริหารส่วนต าบล...................

๖ รพ. ...................

๗ องคก์รสาธารณกุศล

๘
๙

หมายเหตุ :  ใหใ้ส่รายช่ือหน่วยงาน พร้อมเคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี และหน่วยงานขา้งเคียง

บัญชีเคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ  และเคร่ืองมอือุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
อ าเภอ..................................จังหวดั............................................
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บญัชรีายชือ่บคุคลทีจ่ะตอ้งช่วยเหลือ ขนย้าย อพยพ กอ่นเปน็ล าดบัแรก 
 
 

 

หมูท่ี ่1 บ้านโนนชยั 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ บา้นเลขที่ 
 

1 นายบุญล้วน   นาทันคิด 38 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายบุญชู พันธ์ประสิทธิ์ 130 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางบุญมี นุภานิจ 98 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายสุภัทร    ค ามีแสง 105 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายชูชาติ   นาถมทอง 94 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางใบ    นาทันคิด 38 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายสีดา   เริญไธสง 60 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นายวันชัย   นาถ  าชน 92 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นายรัศมี   นาถมทอง 11 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางทอง   พลลาภ 73 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นายวิชัย   ชนิดนวน 71 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางใหม่   นาทันริ 70 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางประมวน  นาถาดทอง 58 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางเปี่ยม  นาถมทอง 67 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายเสงี่ยม  นาถาดทอง 13 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางทองมี  ค ารังสี 72 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายหมอน  นาถมทอง 102 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นางสอน  หาวิรส 54 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายคูณ  นาถมทอง 47 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่2 บ้านสะอาด 

1 นายสม   วิมาเณ 181 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 เด็กหญิงปุณยนุช  นาชัยทอง 67 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายเหลา   อรัญทอง 25 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 เด็กชายปุญญาวัฒน์  เหล่าพร 76 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายโอด  วงแสนสุข 98 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 เด็กหญิงวิภาดา   นาทองบ่อ 99 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

ภาคผนวก  ช 
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7 นางกอง   นาทองบ่อ 99 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางเพ่ิมพูน   นาถ  าพลอย 170 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางก้อน ภูพานเพ็ชร 71 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางสาวฉวีวรรณ      ค ารังศรี 45 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นายสมร          แก้วกาโสก 12 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางบาล        รอดภัย 138 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายประยงค์          ผิวผัน 49 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นายสมเพศ    ภูน  าไสย 3 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายสุวิทย์   นาทันเริ่ม 91 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางส าลี   ค าคูณ 40 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายสุวรรณ   ภูจ าปา 29 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายชบาไพร   ภานุรักษ์ 109 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายเป   ภานุรักษ์ 10 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางทองดี   นาถ  าเพชร 69 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางหนูกัน    วงแสนสุข 46 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นางสาวสมทรง   ภานุรักษ์ 56 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายมะลิ   นาถาดทอง 123 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นายสุวัฒน์   บูชาพันธ์ 132 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นายสมพงษ์    วารีศรี 155 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางไพวรรณ    สุระภา 57 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางหลี  ตุมร 83 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นางนาง  ศิริอ ามาต 32 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นางหนูจันทร์  นามพุทธา 93 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นายสมัย  ภูจ าปา 172 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นางไล่  วงแสนสุข 98 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางสอน  นาทองหล่อ 97 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นายเพิด  ภานุรักษ์ 56 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางอ านวย  แหล่งสนาม 158 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นางอ าคา  วงศ์แสนสุข 54 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นางสาวอ าพร  ค าทองสุข 168 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นายชารี  สมบัติ 94 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นางทอง  ตรีศูนย์ 68 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



39 นางชู  ไชยคุณ 17 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นางข่อง  พิมพ์แสง 30 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นายสมพงษ์  ถิตย์รัศมี 33 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นายสังวาล  ค าพิชิต 50 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 เด็กชายปัญญากร  สมบัติ 154 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นายทองสุข  ตรีศูนย์ 68 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นางบุญล้อม  นาถ  าเพชร 34 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นางสาวสมทรง   ภานุรักษ์ 56 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายมะลิ   นาถาดทอง 123 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นายสุวัฒน์   บูชาพันธ์ 132 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นายสมพงษ์    วารีศรี 155 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางไพวรรณ    สุระภา 57 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางหลี  ตุมร 83 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นางนาง  ศิริอ ามาต 32 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นางหนูจันทร์  นามพุทธา 93 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นายสมัย  ภูจ าปา 172 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นางไล่  วงแสนสุข 98 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางสอน  นาทองหล่อ 97 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นายเพิด  ภานุรักษ์ 56 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางอ านวย  แหล่งสนาม 158 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นางอ าคา  วงศ์แสนสุข 54 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นางสาวอ าพร  ค าทองสุข 168 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นายชารี  สมบัติ 94 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นางทอง  ตรีศูนย์ 68 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นางชู  ไชยคุณ 17 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นางข่อง  พิมพ์แสง 30 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นายสมพงษ์  ถิตย์รัศมี 33 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นายสังวาล  ค าพิชิต 50 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 เด็กชายปัญญากร  สมบัติ 154 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นายทองสุข  ตรีศูนย์ 68 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นางบุญล้อม  นาถ  าเพชร 34 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่3 บ้านหนองบวั 



1 นายชวน   ศรีบุรินทร์ 120 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางค าหม่อน  โคตรสม 86 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางสาวอธิพร ภูชมพูล 216 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางทัศน์   มูลเอก 33 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นางบุญจันทร์    สีพันนา 196 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นายชาย   ก้อนวิมล 103 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายครุฑ    ก้อนวิมล 92 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางเบา   พิมพาค า 8 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นายบุญรอด   ดรเคนลุย 27 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางปูน   ตุมร 9 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางฝอย   ก้อนวิมล 103 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นายลิขิต   ภูโบราณ 50 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางทองใบ   นาทองบ่อ 14 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางแท่ง   รัดสีหา 83 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางสาวทิพวรรณ   จ าปานิล 107 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายวันชัย    ชัยลุม 40 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายพงษ์ศักดิ์   จักพน 67 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นางวันนา   นาทองบ่อ 50 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางค าตา   ถิตย์วิลาศ 11 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นายประภาส   จ าปานิล 126 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นายประสาท    นาทองบ่อ 14 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นางทองสุข   นาทองบ่อ 11 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางสมบูรณ์   สุวิชา 154 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางสวน   มูลเอก 90 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นายทองม้วน  มูลเอก 150 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางหนอม  ไชยมาตร 76 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นายระวุฒ  ก้อนวิมล 47 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นางสาวทองสอน  สุวิชา 113 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นายสมคิด  มูลเอก 25 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นายสอน  นาทองห่อ 108 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นางหนูพิศ   มูลมา 6 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



32 นายสมบูรณ์  รูปขันธ์ 136 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นายศรีราม  ถุงแก้ว 124 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางบู่  กันยานุช 46 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นายอ่ า  นะคะสร 67 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นายบุญสี  ภูเขม่า 69 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่4 บ้านหนองเมก็ 

1 เด็กชายพีระพงษ์  มูลเอก 58 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายล้วน ค าพิมูล 118 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางผิว   วัชโศก 50 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางเทียน   ไมยโศก 48 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายถวิล   ไชยมาตย์ 115 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางสมหมาย    ค าพิมูล 118 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 เด็กหญิงจิตรารัตน์  ภูหนองโอง 6 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นายสมยง   นาถมทอง 41 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางเดือน  บริษัทเพชร 22 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นายสมทบ    วัชโศก 2 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นายสุนทร   ไมยโศก 48 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นายเสริฐ   นาถาดทอง 112 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางสาวไพทูล  วัชโศก 50 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นายทองสูญ  นาถาดทอง 10 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายแวว  ฤทธิพันธ์ 51 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางผัน  โปร่งมณี 138 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางสาวระเบียบ  นาถมทอง 73 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายวาว  ฤทธิพันธ์ 5 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางจังกูล  นาถมทอง 27 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่5 บ้านโคกประสทิธิ์ 

1 นายประพงค์   นาถมทอง 17 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 เด็กหญิงวชิรานุช ส าราญวงศ์ 102 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางหมื่น นาทองชัย 68 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายทองอ่อน   นุยจันทึก 153 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นางสาวสมหมาย   วิเท่ห์ 66 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางบุญเทียม   ค ารังษี 191 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



7 นางสาวสมใจ  คันธสม 95 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางนัต   นาถมทอง 103 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางอ้ม นาถ  าชน 111 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางมวล   วงศ์อุ่น 108 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นายเสริม    นาทองไชย 29 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นายทอง   นาถมทอง 77 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายไหม    สิงห์สุวรรณ 181 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางเพ็ง   วารีศรี 64 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางบุญล้วน    เต่าทอง 157 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายประหยัด   วิชาชัย 145 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายประมวล   อัยจักร์ 78 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายค ามูล   นาถมทอง 117 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางสาวชลดา   สุระภา 107 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นายบุญมี วิชาชัย 145 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางสา   ปิชัยโย 44 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นางสาวจิราภรณ์   นามวงษา 98 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายกุหลาบ    วิชาชัย 145 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางคูณ   นาถมทอง 46 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางดอกไม้  สุวรรณเลิศ 152 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นายเลื่อน   ชินเกตุ 113 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางเปลื่อง  ค ากอง 121 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นายก่าย  นาถาดทอง 136 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นายสาคร  แก้วกล้า 187 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางบัว  นาถมทอง 17 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายวิเชียร  นาถมทอง 30 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางเรียง  นาทองไชย 18 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นางไตร  นาถาดทอง 70 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางแก้ว  มุระดา 71 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นางกาญจนา  นาถาดทอง 180 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นายบุญเลิศ  วารีศรี 70 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นางสาวจิราภรณ์   นามวงษา 98 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายกุหลาบ    วิชาชัย 145 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



24 นางคูณ   นาถมทอง 46 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางดอกไม้  สุวรรณเลิศ 152 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นายเลื่อน   ชินเกตุ 113 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางเปลื่อง  ค ากอง 121 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นายก่าย  นาถาดทอง 136 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นายสาคร  แก้วกล้า 187 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางบัว  นาถมทอง 17 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายวิเชียร  นาถมทอง 30 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางเรียง  นาทองไชย 18 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นางไตร  นาถาดทอง 70 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางแก้ว  มุระดา 71 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นางกาญจนา  นาถาดทอง 180 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นายบุญเลิศ  วารีศรี 70 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่6 บ้านดอนขา่ 

1 นางเบ้า   นาทันดร 96 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางสาวแสน   สุระภา 140 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายบุรัสกร   นาทันคิด 60 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายจรูญ   กรุดปาด 2 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นางดวงจันทร์    ชิณเกตุ 161 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางพันธ์     นาทองทิพย์ 63 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นางสมส่า   นาลิดลาด 79 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นายบุดดี   ตรีศูนย์ 78 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางสาวไล   สุระภา 33 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางกองมี   มาพร 107 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นายบุญสิน   นาทันเลิศ 99 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นายที    ภานุรักษ์ 61 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางรัศมี   ศรีทะนนท์ 67 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางใบ   ฆารเจริญ 123 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายสายันต์  นาทันเลิศ 99 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางสนั่น  นาทันใจ 100 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางสี   นาทองทิพย์ 36 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นางสาวเรียน   สุระภา 33 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



19 นายฉลอง    น้อยหลุบเลา 22 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นายประชิด    นาทันเริ่ม 74 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นายสมชาย ประทุมชัย 102 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายทองพูล นาทันเลิศ 65 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางหมั่น  นาทันเลิศ 65 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางเกษร  มาตตา 104 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นายสมจิตร  นาทันคิด 124 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นายบุญมี  นาทันเลิศ 122 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นายวิชัย  นาบันทึก 95 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นางเสงี่ยม  นาทันคิด 89 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นางบาง  วิเท่ห์ 80 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นายบุญแสง  พรมพินิชย์ 153 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายเหรียญ  นาทองทิพย์ 91 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางสาวหนูเกณฑ์  อัศพันธ์ 4 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายทองพูล นาทันเลิศ 65 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางหมั่น  นาทันเลิศ 65 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางเกษร  มาตตา 104 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นายสมจิตร  นาทันคิด 124 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นายบุญมี  นาทันเลิศ 122 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นายวิชัย  นาบันทึก 95 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นางเสงี่ยม  นาทันคิด 89 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นางบาง  วิเท่ห์ 80 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นายบุญแสง  พรมพินิชย์ 153 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายเหรียญ  นาทองทิพย์ 91 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางสาวหนูเกณฑ์  อัศพันธ์ 4 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่7 บ้านน้อย 

1 นายประหยัด    ทรทึก 69 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางฝั่น   นาถมทอง 72 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางสวาท     นาถมทอง 72 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางสมสี   อัยจักร์ 4 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายสงบ    อามาตย์ศรี 26 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นายสุธน   ตรีสูนย์ 58 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



7 นางแพงสี   นาทองบ่อ 28 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางแพง   ศรีทะนนท์ 31 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางน้อย   ภิญภิรมย์ 23 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางบาง   นาทองบ่อ 71 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางสวย   นาทันใจ 88 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางประพันธุ์   ศรีทะนนท์ 15 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางทองมี    พลลาภ 38 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางทองใบ    ศรีทะนนท์ 106 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางบุญพันธ์   นาถมทอง 8 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางไอ่   นาทันคิด 52 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางหนูพินธ์   ศรีทะนนท์ 36 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายเขียน    ศรีทะนนท์ 36 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางปี   ไชยชาติ 54 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางจันทร์    สุระภา 24 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางค าภู   ตรีสูนย์ 25 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายประเสริฐ   ตรีสูนย์ 25 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางสิทธิ์    ฤทธิพันธ์ 10 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางไคร   นาทันดร 18 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นายบุญ    นาทันดร 18 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางบุญมาก   นาคพลังกูล 12 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางเงิน   นาทันริ 57 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นางสาวพวง   ตรีสูนย์ 44 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นางกาไว    อินทร์เพชร์ 2 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางสมบูรณ์    ฤทธิเสน 17 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายอุ้ย    วงค์แสนสุข 22 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางสมมัคร    ชัยวันนา 65 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นางเอ่ียม    นาถาดทอง 48 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางหนูแดง   ตรีสูนย์ 58 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นางเปลี่ยน    ฤทธิพันธ์ 45 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นายหมุน   ฤทธิเสน 61 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นางนิล    วงค์แสนสุข 6 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นายอุ่น   ฤทธิพันธุ์ 10 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



39 นายเสถียร   นาถมทอง 14 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นายณรงค์   นาถาดทอง 11 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นายบ าเพ็ญ   อัศพันธ์ 27 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นางบังอร    นาทันริ 57 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นางสาวลุน  นาทองทิพย์ 39 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นายเกษม   ศรีทะนนท์ 12 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 เด็กชายภิโลดม  วงค์แสนสุข 18 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นายศิริพงศ์  วิเท่ห์ 30 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่8 บ้านหนองมะทอ 

1 นางเจียม   ภานุรักษ์ 4 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางวงเดือน   ฤทธิพันธ์ 16 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายปรีชา    ภานุรักษ์ 2 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายอ าคา  ภานุรัก 25 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่9 บ้านหนองเรือ 

1 นายรัฐการ  บุรมรัตน์ 23 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายเหลี่ยม    หาระพันธุ์ 13 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางนาง   ภูจิกมั่น 8 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายบุญเลี ยง    มาตรา 24 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายสุพรรณ์   หนองเสนา 2 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นายทองใบ    พินิตร 19 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นางเสี่ยง    บุรมรัด 10 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นายสมร     นาทองรัด 6 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางหลัด  อัยจักร 26 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่10 บา้นโคกประสิทธิ ์

1 นางสาวปิยะ   เสนาสุ 80 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางสาวบัวลอย   นาทันริห์ 64 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายวรวัฒน ์   โนนอรัญ 6 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายเอกวิทย์   วารีศรี 10 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นางสาวมัณฑนา    รัตนพันธุ์ 130 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 เด็กหญิงพรรณพนัช  นาทองไชย 131 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นางสุนี   นาถมทอง 69 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางแดง   นาทันริห์ 64 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



9 นางเคน   วิเท่ห์ 117 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางพู   นาทองไชย 76 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางโฮม    ศรีหาบง 56 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางแดง   วิเท่ห์ 55 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายสงกรานต์   นาทันเลิศ 82 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางทอง  วิเทห์ 83 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางสกล  วารีศรี 33 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายปราโมทย์  ชัยกลาง 49 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายอ านวย  นาถมทอง 42 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 เด็กหญิงราตรี  เสนาสุ 166 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่11 บา้นหนองบวั 

1 นายวาสนา   นาถ  าพลอย 57 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายกิตติศักดิ์   อาลัย 207 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายกาสี   นาชัยยะ 26 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายแสวง   ผิวผัน 185 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายหมั่น สีทานนท์ 87 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางสาวสง่า สีทานนท์ 87 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายคงฤทธิ์   รัตนสีหา 14 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางสาวสุปัน    กันยานุช 1 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางสาวเครือวรรณ  ภูหนองโอง 85 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นายประเทือง   ภูพานใหญ่ 125 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นายพินิจ     ภูบันพระ 33 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นายทองพูล    ชัยมาตร์  76 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายชัยณรงค์   วัชโศก 100 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางล าดวน    ปราณีสอน 114 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางค าจันทร์   มหาพรม 91 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายทอง    นาถ  าพลอย 40 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายบุญทัน    ภูผาเงิน 125 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นางสงวน    ยาไทสง 18 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางสาวกฤษราพร  รักค ามี 32 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางสาวบรรทม   ก้อนวิมล 106 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางสาวพันธุ์   ผิวผัน 227 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



22 นายพร   นาถ  าพลอย 130 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางหมี   นาถ  าพลอย 40 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นายทองไส   ปราณีสอน 114 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางแสง   ผิวผัน 39 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางสาวหล่ า   ภานุรักษ์ 58 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นายตอ  รัดสีหา 118 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นายอธิกร   หอมสมบัติ 45 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นายพุฒ    นาถ  าพลอย 42 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นายสงวน   นิตยารส 29 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายพันธ์    ก้อนวิมล 27 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางทองเส็ง   นาถ  าเพชร 80 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นางมาลี   พันธุ์โยรักษ์ 169 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นายบุญถม   ก้อนวิมล 141 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นายเก่ง   ภูโกสัย 82 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นางเลียง  ก้อนวิมล 141 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นางเสี่ยน   ก้อนวิมล 97 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นายที   นาทองบ่อ 175 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นางปอย   นาทองบ่อ 88 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นางคูณ   ภูผาเงิน 125 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นางขาว   นาถ  าเพชร 80 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นางเฮือง   นาทองบ่อ 16 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นายกุศล   นาชัยลาน 194 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นางสาวสุจิตรา   กองแสน 128 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นายอดิศรักษ์   สุดเฉลี่ย 133 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นางเกษร  มูลเอก 36 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นางสาวอัชลียา  โสภารัตน ์ 60 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นางยม  ก้อนวิมล 106 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นางประครอง  นาถ  าพลอย 59 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นางสวย  มูลเอก 30 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นางเมียน  ภานุรักษ์ 49 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นางเม็ด  ก้อนวิมล 54 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นางหยุด  ภูผานม 4 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



54 นางเหรียญทอง  นาทองบ่อ 51 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นางบัวผัน บุญเลิศ 117 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นางสุพรรณ  ภูมิชูชิต 93 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นางค า   ภูบันพระ 37 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นางทองจันทร์  เวียงปฏิ 115 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นายชารี  ภูจ าปา 53 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นางทองม้วน  ชัยมาตย์ 70 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

61 นางน้อย  ภูจ าปา 73 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นายฉัน  กันยานุช 1 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นายวิเชียร  รัตนสีหา 14 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 เด็กชายปัญญา  ใบบัว 237 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นางส ารวย  คันทโสม 78 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นายสุรพล  ค าลือ 121 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นางสาวปราณี  ปราณีสอน 114 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นายสมควร  ผิวผัน 34 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นางสาวเย็นบาล  จันทะวงศ์ 43 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นายวิชัย  กินรี 90 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 พระเพ็ง  สุจิณโณ (ตุมร) 228 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 พระพรมมา  โชติปุณโณ นาทองบ่อ 228 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นายสิทธิเดช  ตุมร 102 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่12 บา้นโคกประสิทธิ ์

1 นายอ่ า   โนนอรัญ 139 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางอินทร์   นาถาดทอง 47 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางสุบรรณ    วิเท่ห์ 144 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายธวัชชัย    อุทัยมาตย์ 44 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นางทุมมี   นาถาดทอง 133 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นายวุฒิชัย   มหาชัย 19 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายเคน   วารีศรี 18 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางเสาร์    นาทันริห์ 151 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นายสุวิทย์  วิเท่ห์ 144 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 น.ส.ไพวรรณ นาถาดทอง 164 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางสุธาสินี  ปรีเลี่ยม 163 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



12 นายถวิล  วิเทห์ 2 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายพา  นาถมทอง 24 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางซึ ง  นาถมทอง 24 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายเสน  สุดสนธิ ์ 25 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายก้าน   นาถมทอง 34 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางถวิล นาทันริ 23 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายเพียร  นาถมทอง 127 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางสอน  นาถาดทอง 35 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นายวิชาญ  มารศรี 36 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นายมณี  วารีศรี 18 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมูท่ี ่1 บ้านโนนชยั 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ  บา้นเลขที ่ หมูท่ี ่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

1 นายหนูแหวง  นาถมทอง 91 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางค าเผย  นาคเกษม 85 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายต่วน  นาทันริ 24 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางสาวหนู  วารีศรี 49 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นางหนูค่าย  จ ารูญหิน 132 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางสมดี  นาถาดทอง 97 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นางหนูกลม  หาวิเศษ 109 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นายดิลเกียรติ  นิงคะลี 14 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นายบุญเลี ยง  ละครบุญ 39 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางสมหมาย  ชนิดนวน 71 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางประมวน  นาถาดทอง 58 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางไท้   นาแถมทอง 15 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายวิเชียร   บุรมรัตน์ 2 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางสมใจ   ปราณีสร 110 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายสว่าง   นาถมทอง 107 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางบุญโจม  วิเท่ห์ 107 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายณรงค์   นาถ  าพลอย 117 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นางกอง   นาถมทอง 81 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางมะลิจันทร์  ภูนาเพชร 129 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นายหนูสินธุ์   นาทองไชย 76 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางสมปอง   ทนอุบล 20 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายสมศักดิ์   มะเลิศ 44 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายบุญเพ็ง  นาถ  าพลอย 112 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางสมบูรณ์  นาถ  าพลอย 112 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นายถวิล  นาถาดทอง 58 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางสาวสมหมาย นาถมทอง 48 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นายสมศักดิ์  แซ่ลี  73 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นายค าไพ  แก้วชารี 1 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

ผู้สูงอายุ 



29 นางนัด  พรมโศก 104 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางดวงจันทร์  จันลือชา 26 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายทองแดง  นาถมทอง 81 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางผิว  แสงตะวัน 106 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นางจีน  ละครบุญ 39 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นายสีดา  เริญไธสง 60 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นางส าราญ  นาถาดทอง 95 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นายบุญถิ่น  นาถมทอง 145 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นายส ารี  ภูนาเพชร 129 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นางมอน   ภูแข่งหมอก 66 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นางหนม  นาสถิตย์ 90 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นายศรีพร   หาวิรส 22 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นางมวล   ฤทธิพันธ์ 113 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นางตุ่น  ภูแข่งหมอก 105 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นางสมหมาย  นาทองไชย 96 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นายถวิล  ภูแข่งหมอก 105 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นางส าเภา  นาทันริ 86 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นางส าเนียง  แก้วชารี 1 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นายสินธุ์ นาถาดทอง 97 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นายค า ค าสอน 61 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นายบุญชู พันธ์ประสิทธิ์ 130 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นางเดือน มะเลิศ 44 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นางสายพิณ เริญไธสง 60 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นางดอกไม้ พลเรือง 99 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นายหมุน นาถมทอง 52 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นางหนม   นาทันริห์ 84 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นายทองจันทร์   หาวิเศษ 109 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นางปลิว  ภูบุญลาภ 87 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นางค าไพ  นาถาดทอง 89 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นางพัด   ภูแล่นไว 43 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นางล้าย   นาถ  าพลอย 37 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นางสมบูรณ์   เครือวรรณ 27 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



61 นางบุญล  า   นาทันริ 103 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นางหม่อน   แสนสุข 16 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นางอุดม  พหลทัพ 166 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นางไข่  นาถ  าชน 92 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นายหนูเล็ก ฤทธิพันธ์ 113 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นายหมอน   นาถมทอง 102 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นางบุญล้วน  ปราณีสอน 40 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นายบัญชา  ทนอุบล 20 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นายไสว    ภูบุญลาภ 87 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นายสมศรี  แสนสุข 16 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นางวอน  จ านงนิตย์ 28 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นายสมด ี  นาทันริ 86 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นายสังวาฬ   พลเรือง 99 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

74 นางจันทา นาถมทอง 55 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นางเลี ยน  ค ามฤทธิ์ 12 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นายสมร  ชนิดนวน 71 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

77 นายจ ารัส จ านงนิตย์ 62 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นางสาวบุญถม  วารีศรี 49 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

79 นายสมศักดิ์  ค ามฤทธิ์ 12 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

80 นายพฒัน์  ภูแข่งหมอก 66 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

81 นายสุมินทร์  นาถาดทอง 89 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

82 นางพร    วารีศรี 100 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

83 นางสวาด    ปราณีสอน 93 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

84 นางหนุน  นาถมทอง 52 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

85 นายทองพูล  นาถมทอง 55 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

86 นายสง่า   นาถาดทอง 95 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

87 นายกิง   แสงตะวัน 106 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

88 นายบุญมี    วิชาชัย  94 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

89 นางค ามี  ประนิสอน 10 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

90 นายเหรียญ  นาแถมทอง 15 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

91 นางทุม  นาถาดทอง 18 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

92 นายทองอินทร์  นาถมทอง 79 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



93 นายรัตน์  นาสถิตย์ 90 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

94 นายส ารอง  พรมโศก 104 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

95 นายสมัย  นาถ  าพลอย 37 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

96 นายลอง  วารีศรี 100 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

97 นายตา  พหลทัพ 166 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

98 นางลี   จ านงนิตย์ 62 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

99 นางบัวลา  มาศงามเมือง 8 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

100 นางสาย  นาถ  าพลอย 80 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

101 นายบุญล้วน  นาทันคิด 38 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

102 นายเสงี่ยม     นาถาดทอง 13 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

103 นางสมศรี    นาถมทอง 33 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

104 นายบุญมี  นุภานิจ 98 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

105 นางบุญมี  นุภานิจ 98 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

106 นางหนูแดง  นาถาดทอง 13 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

107 นางสา  วารีศรี 83 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

108 นางใบ     นาทันคิด 38 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

109 นางเปี่ยม  นาถมทอง 67 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

110 นายไส  ค ารังสี 57 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

111 นางใหม่  นาทันริ 70 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

112 นางฝั่น  นาถมทอง 42 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

113 นายปดุง  นาถมทอง 42 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

114 นางสอน  หาวิรส 54 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

115 นางพูล     นาถมทอง 11 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

116 นางบุญ  นาถมทอง 6 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

117 นางทองมี  ค ารังสี 72 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

118 นายโสภ ี    นาถมทอง 82 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

119 นางสุวรรณ  นาถมทอง 63 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

120 นายเก่ง  ด้วงค าจันทร์ 169 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

121 นายยัง  แก้ววัง 25 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

122 นายชาย  นาถมทอง 56 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

123 นายเภา  นาถมทอง 4 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

124 นายใหม  นาถมทอง 6 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



125 นางสอน  นาถมทอง 56 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

126 นางสิงห์    นาถ  าพลอย 31 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

127 นางนวน   นาถ  าชน 3 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

128 นายคูณ   นาถมทอง 47 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

129 นางทอง  พลลาภ 73 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

130 นางเงิน   นาถมทอง 48 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

114 นางสอน  หาวิรส 54 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

115 นางพูล     นาถมทอง 11 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

116 นางบุญ  นาถมทอง 6 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

117 นางทองมี  ค ารังสี 72 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

118 นายโสภ ี    นาถมทอง 82 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

119 นางสุวรรณ  นาถมทอง 63 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

120 นายเก่ง  ด้วงค าจันทร์ 169 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

121 นายยัง  แก้ววัง 25 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

122 นายชาย  นาถมทอง 56 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

123 นายเภา  นาถมทอง 4 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

124 นายใหม  นาถมทอง 6 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

125 นางสอน  นาถมทอง 56 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

126 นางสิงห์    นาถ  าพลอย 31 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

127 นางนวน   นาถ  าชน 3 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

128 นายคูณ   นาถมทอง 47 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

129 นางทอง  พลลาภ 73 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

130 นางเงิน   นาถมทอง 48 1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่2 บ้านสะอาด 

1 นางสมหมาย  ลักขษร 114 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายสาร  ผิวผัน 126 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายทองสุข  ภูก้านก่อง 201 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางบุญมี  วิเท่ห์ 53 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นางส าราญ  ทรัพย์พงษ์ 108 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางสาวบัวเรียน  ฤทธิพันธ์ 70 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายทองพูล  ค าทองสุข 124 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นายร่วม  ศรีปัดถา 128 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



9 นายวงษ์ตระกูล  รัตนจินดาวาล 10 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางบาล  รอดภัย 138 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นายทองใบ  นาสมฝัน 143 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางสงค์  นาอุ่นเรือน 35 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายสมศรี  จันดาโชติ 115 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางสุปัณยา  จันศรีรัตน์ 23 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายเต็มเดช  แก้วนา 28 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายบุญทัน  ศรีมุงคุณ 202 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายสุนทร   ภูพานเพชร 71 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายสุปัน   พลเรือง 132 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายสมพร   ตุมร 177 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางมลัย   พลเรือง 132 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นายสมัย   แก้วชารี 107 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นางบุญล้อม   นาถ  าเพชร 34 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางเสงี่ยม   ภูจวง 73 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางสาวสงวน   นาเสถียร 25 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางส ารอง   ทอนเสาร์ 197 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นายประวัติ   บุญภิค า 93 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางลมัย  วิมาเณ 181 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นางเสงี่ยม  จันภูทัต 118 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นางพร  ภูแล่นกล้า 74 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางสาวอ าพร  ค าทองสุข 168 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นางพุฒ  วารีศรี 104 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นายสมพงษ์  วารีศรี 155 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นายสมเพศ  ภูน  าไสย 3 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางสนิท  ภานุรักษ์ 109 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นายบุญจันทร์  ภูแล่นกล้า 74 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นางหนูพันธ์  วงศ์แสนสุข 66 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นายส ารี   ภานุรักษ์ 105 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นายลม   วิเท่ห์ 53 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นางหนูจันทร์   วงค์แสนสุข 86 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นายบัวพัน   วารีศรี 104 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



41 นายมะลิ   นาถาดทอง 123 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นางเลียง   แก้วกาโสก 12 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นายเกียรติ  วิเท่ห์ 32 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นางพิมพา   ภูจ าปา 95 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นางอ้วน ภูเนานิล 75 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นายชารี นาถ  าเพชร 34 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นางพัน นาถ  าเพ็ชร 92 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นางดวงจันทร์ นาถาดทอง 123 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นายสมเกียรติ ทรัพย์พงษ์ 108 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นางบังอร  สมบัติ 94 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นางบัวลอย ภูส ารอง  121 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นางอ าคา วงศ์แสนสุข 54 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นายสวน   นาทันคิด 111 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นางบัวศรี  นาทันคิด 111 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นางไหน   ค าคูณ 37 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นางทองแดง   วารีศรี 38 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นายชารี   สมบัติ 94 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นายส าลี   ภูแล่นคู่ 135 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นางไล่   วงแสนสุข 98 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นายหมาน   สุระภา 57 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

61 นางสงค์   ประทัยสงค์ 96 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นายนวล   กองเกิด 102 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นายทองพูล   ผิวผัน 77 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นางสุกัญญา เวียงนนท์ 116 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นายส าราญ   วงแสนสุข 66 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นางเพียร   นาทันเริ่ม 91 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นายบุญสี   นาถ  าเพชร 92 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นายเหลา อรัญทอง 25 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นายสนิท จันภูทัต 118 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นายแสวง นาถ  าเพชร 16 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นางด า  กองเกิด 102 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นายสมพงษ์   ถิตย์รัศมี 33 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



73 นายยนต์  ลักขษร 114 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

74 นางหนูหล่า  ฤทธิพันธ์ 14 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นางหนูเล็ก  นาวรัตน์ 63 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นายสายตา  ภูจ าปา 95 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

77 นายต่วน    แก้วกาโศก 43 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นางบุญชู    แก้วกาโศก 43 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

79 นางส าลี     ค าคูณ 40 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

80 นายมณี    วารีศรี 38 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

81 นางบุญเรื อน   ตุมร 6 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

82 นายกิตต์  ฤทธิพันธุ์ 14 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

83 นางนาค    นามพุทธา 80 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

84 นายแสง   จันลือชา 30 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

85 นายสมพงษ์   นาทองรัด 134 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

86 นายบุญชู   ภานุรักษ์ 109 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

87 นายกว้าง  ภูส ารอง 121 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

88 นายอวน   เวียงนนท์ 116 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

89 นายสุวรรณ   ภูจ าปา 29 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

90 นายบุญช่วย  ภูเนานิล 75 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

91 นายแล    ค าคูณ 40 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

92 นางแพงศรี  ภูจ าปา 29 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

93 นางทองนาค  แก้วค ามูล 89 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

94 นายบุญทัน  ประทัยสงค์ 96 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

95 นางจันทร์เพ็ง  จ าเจริญสม 100 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

96 นางดวน  จันภูทัด 101 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

97 นางค าภู    นาถมทอง 67 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

98 นายสมร  แก้วกาโสก 12 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

99 นางจันทา  นาถ  าพลอย 48 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

100 นางสอน  นาทองหล่อ 97 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

101 นายโอด  วงแสนสุข 98 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

102 นายถวิล  ตุมร 6 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

103 นายทองสุข    ตรีศูนย์ 68 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

104 นายสม  วิมาเณ 131 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



105 นางกว้าง  นาทองรัด 134 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

106 นางทองใบ  ปราณีสร 106 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

107 นางทองสุข  ภานุรักษ์ 11 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

108 นางบุญมี  นาถ  าพลอย 50 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

109 นางเคน      นาทองรัตน์ 81 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

110 นายประสงค์    ก้อนวิมล 9 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

111 นางข่อง  พิมพ์แสง 30 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

112 นายสุปัน  นาทองบ่อ 99 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

113 นางทองทิพย์  ภานุรักษ์ 11 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

114 นางค าดี  ตุมร 62 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

115 นางกอง  นาทองบ่อ 99 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

116 นางสมพร  นาชัยเริ่ม 110 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

117 นางหนู  นาทันคิด 79 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

118 นางทอง    ตรีศูนย์ 68 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

119 นางค าพัน  ภูจ าปา 85 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

120 นางนาง  ผิวผัน   51 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

121 นางสาวทองพูน  ภูจ าปา 14 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

122 นางมอน  นาทันนึก 52 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

123 นางสมร  นาทันริ 24 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

124 นายใหม่  ตุมร 72 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

125 นางหวัน     วงศ์แสนสุข 46 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

126 นางเตียน  ผิวผัน 15 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

127 นางไข่  นาถ  าพลอย 84 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

128 นางมิ่ง  นาสมฝัน 64 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

129 นางโจม  จันดาโชต ิ 82 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

130 นางเก้า  ผิวผัน 133 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

131 นางเปื่อง    ค ารังศรี 45 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

132 นายกาย  นาทันคิด 79 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

133 นางชู   ไชยคุณ 17 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

134 นางใบ  นาทองบ่อ 26 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

135 นางใส  นาเสถียร 8 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

136 นายเป      ภานุรักษ์ 10 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



137 นางจันทร์แดง    ค าทองสุข 65 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

138 นางทองดี   นาถ  าเพชร 69 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

139 นางก้อน  ภูพานเพ็ชร 71 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

140 นางหลี  ตุมร 83 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

141 นายเพิด  ภานุรักษ์ 56 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

142 นางนาง  ศิริอ ามาตย์ 32 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

114 นางค าดี  ตุมร 62 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

115 นางกอง  นาทองบ่อ 99 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

116 นางสมพร  นาชัยเริ่ม 110 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

117 นางหนู  นาทันคิด 79 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

118 นางทอง    ตรีศูนย์ 68 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

119 นางค าพัน  ภูจ าปา 85 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

120 นางนาง  ผิวผัน   51 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

121 นางสาวทองพูน  ภูจ าปา 14 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

122 นางมอน  นาทันนึก 52 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

123 นางสมร  นาทันริ 24 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

124 นายใหม่  ตุมร 72 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

125 นางหวัน     วงศ์แสนสุข 46 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

126 นางเตียน  ผิวผัน 15 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

127 นางไข่  นาถ  าพลอย 84 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

128 นางมิ่ง  นาสมฝัน 64 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

129 นางโจม  จันดาโชต ิ 82 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

130 นางเก้า  ผิวผัน 133 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

131 นางเปื่อง    ค ารังศรี 45 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

132 นายกาย  นาทันคิด 79 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

133 นางชู   ไชยคุณ 17 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

134 นางใบ  นาทองบ่อ 26 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

135 นางใส  นาเสถียร 8 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

136 นายเป      ภานุรักษ์ 10 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

137 นางจันทร์แดง    ค าทองสุข 65 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

138 นางทองดี   นาถ  าเพชร 69 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

139 นางก้อน  ภูพานเพ็ชร 71 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



140 นางหลี  ตุมร 83 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

141 นายเพิด  ภานุรักษ์ 56 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

142 นางนาง  ศิริอ ามาตย์ 32 2 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่3 บ้านหนองบวั 

1 นายวอน  ที่บ้านบ่อ 91 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายทองค า  สีพันนา 196 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายประจวบ  อุปโก 243 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางบัวพันธ์  ตุมร 57 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายประมวล  สุวิชา 178 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางบัวเผื่อน  ฆารเจริญ 68 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นางสมบุญ  นาเทเวศ 13 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางไพวรรณ  ศรีวาที 3 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางสาวละเมียง  ตุมร 165 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นายสมัย  ชาเทราช 118 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางสาวทองใบ  สุวิชา 22 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นายยัน   ธารแม้น 172 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายทองสา   พูลประเสริฐ 122 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางบัวลอย   ดอนวิธาน 132 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางทองไสย   จ าปานิล 126 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางหมุน   เตรียมพรม 79 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายชัชวาลย ์  ฆารเจริญ 203 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายธนชัย   ปราณีสอน 85 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายประสิทธิ์   ภูดินด า 37 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางวงเดือน  สาระจันทร์ 78 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นายบุญสอง  มูลเอก 84 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายทองพูล  ดอนวิธาน 132 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางประสาน  ก้อนวิมล 143 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางทวี  ก้อนวิล 87 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางคูณ  ตุมร 148 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นายประยูร  ก้อนวิมล 182 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นายประชัน  ตุมร 65 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นางมาย  มูลเอก 164 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



29 นางสมาน  ที่บ้านบ่อ 91 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางสมหมาย  ตุมร 155 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายสุพัตร  เหมืองจา 137 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นายส าเร็จ  วิเศษนันท์ 48 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นายสมหวัง  ตุมร 148 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นายสมมัคร  นาเทเวศ 98 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นายไสว  ก้อนวิมล 56 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นายสุบิน  มูลเสนา 166 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นายชวน  ศรีบุรินทร์ 120 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นางส าเรียง  มหาพรม 112 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นายชัยยุทธ  มูลเอก 24 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นายบรรจง   สุวิชา 180 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นายสมบูรณ์   รูปขันธ์ 136 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นางสมบัติ   รูปขันธ์ 136 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นางเคน   ภูผาลี 31 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นางแดง   นาทองบ่อ 114 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นางเฉลิม   มูลเอก 24 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นางมวน   มูลเอก 1 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นางบุญล้อม    ตุมร 65 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นายบุญมี   ภูผาลี 45 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นางละมุด   นาทองบ่อ 121 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นางฮู้   ถุงแก้ว 124 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นางนวม   พิมพาค า 52 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นายบุญหนา   พิมพาค า 52 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นางบัวทอง นะคะสร 67 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นางทองสุข นาทองบ่อ 14 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นางทัศน์ มูลเอก 33 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นางเอ็จ ถิตย์วิลาศ 16 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นางอุดม ก้อนวิมล 92 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นางเนาว์    วิเศษนันท์ 48 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นายประภาส   จ าปานิล 126 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นางทองสา   ชัยมาตย์ 58 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



61 นางสาวเส็ง   ภูหนองโอง 34 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นางสวน   มูลเอก 90 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นางหนูพิศ   มูลมา 6 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นายทวี   นาทองบ่อ 121 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นายสมหมาย นาเทเวศ 13 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นางทองศรี   ตุมร 42 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นายเสถียร นาทองบ่อ 114 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นางสาวทองสอน  สุวิชา 113 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นายสมัย  ถิตย์วิลาศ 16 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นายทวี   นาสมใจ 33 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นางสาวทุม  มูลเอก 81 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นางมุข  นาทองบ่อ 88 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นางสมจิตร  นาถ  าพลอย 7 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

74 นายสวาสดิ์  มหาพรม 112 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นางสมเพศ เวียงปฏิ 5 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นางบัวเรียน  นาชัยลาน 23 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

77 นายสม  ตุมร 42 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นางหนอม  ไชยมาตร 76 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

79 นางบุญมี    กาจหาร 54 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

80 นายทองบ่อ  มูลเอก 90 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

81 นายอ่ า  นะคะสร 67 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

82 นายสัง  ภูผาล ี 31 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

83 นางเหลา   ภูผาล ี 30 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

84 นายสอน  นาทองห่อ 108 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

85 นายถวิล  ชัยลุม 40 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

86 นางค า  มหาพรม 21 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

87 นายสมด ี มหาพรม 21 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

88 นางเนาว์  นาทองบ่อ 105 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

89 นางสม    โคตรสม 73 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

90 นายลัง   ภูผาล ี 30 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

91 นายบุญสี  ภูเขม่า 69 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

92 นายสุวรรณ  โคตรสม 116 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



93 นางนาง  พูลเทกอง 10 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

94 นางหนม  วิมาเณ 96 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

95 นางแท่ง  รัดสีหา 83 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

96 นางสาวสมปอง  มูลเอก 41 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

97 นางเสาร์  ชัยบูรณ์ 102 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

98 นางสี  สุรนิตย์ 32 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

99 นางค าตา  ถิตย์วิลาศ 11 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

100 นางปูน  ตุมร 9 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

101 นางบาง  นาทองลาย 55 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

102 นายธรรม  ก้อนวิมล 60 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

103 นางเบา  พิมพาค า 8 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

104 นายช านิ  ภูหนองโอง 204 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

106 นางเหง่า  นาถมทอง 131 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

107 นายกอง  รัดสีหา 212 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

108 นางล้วน  ภูเขม่า 69 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

109 นายใหม่    กันยานุช 28 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

110 นายประคอง  นาทองลาย 55 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

111 นางวันนา  นาทองบ่อ 50 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

112 นายเทียม  นาทองบ่อ 105 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

113 นายเพ็ง  นาถ  าเพชร 1 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

114 นางชู  นาทองหล่อ 176 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

115 นายบู่  ถิตย์วิลาศ 11 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

116 นางค าหม่อน  โคตรสม 86 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

117 นางกิ ง  สาระสิทธิ์ 94 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

118 นางฝอย  ก้อนวิมล 103 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

119 นางทา  นาถ  าพลอย 4 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

120 นางบู่  กันยานุช 46 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

121 นายชาย  ก้อนวิมล 103 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

122 นางคล้าย    ค าลือ 156 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

123 นายทองไสย  ก้อนวิมล 47 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

124 นางมี  ก้อนวิมล 49 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

125 นายเหลื่อม  พิมพาค า 99 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



126 นางนาง  ปราณีสอน 85 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่4 บ้านหนองเมก็ 

1 นายวิชิต  คชคีรี 75 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายออน  อัยจักษ์ 110 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางวิลัย  อัยจักษ์ 119 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายบังอร  มูลเอก 58 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายสมาน  ภูพานแดง 69 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางทองเรียม  คชคีรี 75 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายสุริยัน  ไชยโศก 83 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นายค าปิว  วัชโศก 21 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นายค ามี  นุพานิช 126 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นายสุชาย  เรืองนิธิกุล 171 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางประมง  แก้วกล้า 88 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นายสุบรรณ  ขาชัยภูมิ 38 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายเสงี่ยม  นาถมทอง 27 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นายสากล  กุเวสา 12 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายจันทร์ศรี  นาทองชัย 131 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางหนูจันทร์  พลลาภ 25 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางบุญถม  ไชยโศก 98 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นางถัน  แสนเสนาะ 36 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายทองสูญ  นาถาดทอง 10 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายสุพรรณ   ภูหนองโอง 42 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายสมัย   แก้วกล้า 88 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางสมัย   ภูเฉลิม 86 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางสงวน   นาทันริห์ 67 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางพุทธ   ภานุรัตน์ 29 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นางหนูเตรียม   กงทิพย์ 55 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางจู   ญาติสมบูรณ์ 31 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นายสุพจน์  ญาติสมบูรณ์ 31 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นายทองเหรียญ  ฤทธิพันธ์ 39 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางเสงี่ยม  ขาชัยภูมิ 38 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางจุน  ภูพานแดง 69 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



28 นายพันธ์  รัตน์สีหา 52 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นางค าสี   ภูหนองโอง 42 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นายกันหา  พลลาภ 25 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายละออง  ภานุรัตน ์ 29 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางสาวบัง  นามมูลตรี 40 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นายทองสุข  ค ากอง 16 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางประมวล    พิมแสง 23 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นายไพฑูลย์    สีนิล 15 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นายสงวน    ภูเฉลิม 86 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นายสุปัน เทภา 93 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นายเสงี่ยม ไชยโศก 98 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นางเชียม พลเรือง 84 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นางนาง เหล่าสีนาท 71 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นายนิจ นาทันริห์ 67 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นางประมวน นาถาดทอง 41 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นายสุวรรณ์ นาถาดทอง 161 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นางทองจันทร์   ภูเดชขาม 91 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นางทองมา   นาถมทอง 90 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นางบัวลอย   นาทองบ่อ 87 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นางค าจันทร์   ไมยโสก 15 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นางอุทัยวรรณ   ธารไชย 94 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นางนาง   รัตน์สีหา 52 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นางอนงค์   ภูแม่นนาค 44 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นายค าน้อย  กงทิพย์ 55 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นายกัน    นาถมทอง 97 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นางไสว    นาแถมพลอย 70 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นายบุญศรี   พิมพ์แสง 23 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นางพุฒ  ตุมร 61 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นายทองไสย  พลเรียง 84 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นางอรเพ็ญจันทร์ นาถ  าพลอย 92 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นายบุญเพ็ง  เหล่าสีนาท 71 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นางมวน    ชิณเกตุ 85 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



60 นางปาง  นาถมทอง 97 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

61 นางนกแก้ว  ฤทธิพันธ์ 5 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นายสมปอง  ภูแม่นนาค 44 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นางเย็น  กุเวสา 57 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นายเพลีย  ภูเดชขาม 91 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นางเขียว  ไชยโสก 105 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นางสอ  ภูพานแดง 74 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นางอ านวย  ภูหนองโอง 6 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นายบุญทัน   นามแก่นท้าว 28 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นางแปง  นาทันคิด 33 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นางสม  โนนทะน า 53 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นางแตะ  ภูแล่นครู่ 59 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นายสังวาน  ไมยโศก 66 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นายบุญช่วย  ชิณเกตุ 85 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

74 นายแดง  ฤทธิพันธ์ 5 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นางบัวลา  พรมโศก 9 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นายคูณ  นาทองบ่อ 87 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

77 นางสมหมาย  ค าพิมูล 118 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นายมอน  ภูแล่นคู่ 59 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

79 นางเดือน  บริษัทเพชร 22 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

80 นายหนู  บริษัทเพชร 22 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

81 นางปัด  โยประทุม  65 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

82 นายทองไสย  คชคีรี 82 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

83 นางไตร  ภูมิเจิม 102 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

84 นายล้วน  ค าพิมูล 118 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

85 นางภู  ค ากอง 81 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

86 นางเทียน  ไมยโศก 48 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

87 นางจันทร์  มาตเสนา 35 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

88 นางผิว  วัชโศก 50 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

89 นางผัน  โปร่งมณี 138 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

90 นางสมจิตร  นาถาดทอง 24 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

91 นางผัน  ภานุรักษ์ 72 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



92 นางค าสิงห์  คชคีรี 78 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

93 นายวิไล    คชคีรี 130 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

94 นายลี    ภูตากหมอก 45 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

95 นายลิน  วัชโศก 50 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

96 นางถิน  คันธสม 39 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

97 นายอินทร์  วัชโศก 2 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

98 นางสงค์  นาทองรัด 34 4 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่5 บ้านโคกประสทิธิ์ 

1 นางหนูสิทธิ์  ตรีสูนย์ 118 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายสินิจ  นาทันริห์ 73 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางทองเลื่อน  นาสมบัติ 50 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางสาวบุญเติม  นาถาดทอง 2 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นางจูมค า  นาทองชัย 102 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางค าพัน  นาแถมทอง 53 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายพิชัย  มาศงามเมือง 14 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นายบุญทัน  ภูแล่นเร็ว 38 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นายบุญช่วย  ตรีสูนย์ 118 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นายทองอินทร์  นาถาดทอง 197 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางหนูพิน  นุยจันทึก 153 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นายไพรัช  เต่าทอง 157 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางบุญสอน  นามวงษา 98 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นายเสริม  นาทองไชย 142 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายทองอ่อน  นุยจันทึก 153 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายสมพร   กลิ่นสุข 48 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางหนูเย็น   วารีศรี 35 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นางค ามี   นาถมทอง 107 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางค าพอง   ภูนาคเกี ยว 132 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางหนูพิน   คันธสม 95 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นายบุญทัน   วิเท่ห์ 160 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายสมเพ็ชร   นาถาดทอง 155 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายประสิทธิ์   นาถาดทอง 101 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นายทองอินทร์   วิเท่ห์ 19 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



25 นางทองยุ่น   นาวะรัตน์ 119 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางปัน  นาถมทอง 204 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นายส าเนียง  ค ารังศรี 5 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นายจ ารอง  นาวะรัตน์ 119 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นางบุญเลี ยง  ยุภานิช 15 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางวิลัย  กลิ่นสุข 48 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายเจริญ  วิเท่ห์ 152 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นายสุวรรณ  นาสมบัติ 50 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นายค าพอง  นาถาดทอง 79 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นายบ่าย  นาถมทอง 52 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นายกวด  นาถาดทอง 141 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นายสะเทือน   นาแถมทอง 53 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นายถาวร  วิเชียรเพลิศ 46 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นางสมปอง   วารีศรี 10 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นางหนูภาศ   สร้อยวงษา 57 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นายสุวรรณ   ภานุรักษ์ 116 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นางส ารวย   ภานุรักษ์ 116 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นางบัวพันธุ์   นาถ  าชน 138 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นายบุญมี   นาถาดทอง 2 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นางค าพอง    มูลเอก 58 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นางสาวหอม    นาถาดทอง 7 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นายประสาท   ค ารังษี 76 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นางสมร ทีจักร  22 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นางเสาร์ มูลเอก 103 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นางเตียง วงลุนลา 164 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นางสอน ค ารังษี 76 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นางประเสริฐ มีทอง  105 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นางหนูพิน   นาทันริห์ 55 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นายค าฝน   ผ่านคุลี 88 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นางเปี่ยม   ผ่านคุลี 88 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นายบุญช่วย   ยุภานิช 15 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นายเรียง   ทีจักร์ 22 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



57 นางอุดม   นาทองชัย 69 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นางสุปัน   ภูแล่นเร็ว 24 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นายหวัน   นาถมทอง 42 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นางสมดี  วิเท่ห์ 143 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

61 นางเปลื่อง ค ากอง 121 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นายประสิทธิ์  นาทันริห์ 65 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นางบุญล้วน  เต่าทอง 157 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นายหนูพร  วารีศรี 10 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นางสาวทองนาค  นาถาดทอง 79 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นายประยูร  ชะโรวงค์ 172 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นางส าลี   นาถาดทอง 147 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นายสัญ   มุระดา 150 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นางบุญมี   ปรีเลี่ยม 52 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นางเปี่ยน   นาถมทอง 89 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นางสาวสอาด   ค ารังศรี 112 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นางสมใจ  นาทันริห์ 65 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นางพร  มหาเรือนรัตน์ 161 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

74 นางปอง   สิงห์สุวรรณ 181 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นางเดือน  นาทันริ 63 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นายเที่ยง  มูลเอก 58 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

77 นางขอด    นาถมทอง 90 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นางล าปาง  นาทองชัย 29 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

79 นางแสงจันทร์    เรียงคม 26 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

80 นางหนูแดง   นาถมทอง 59 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

81 นางจันทร์เพ็ญ  นาถาดทอง 36 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

82 นายเหรียญ   มาโคตร 139 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

83 นายจ าลอง    นาถมทอง 59 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

84 นางอนงค์  จันทรเจริญ 93 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

85 นางเสาร์  นาถมทอง 30 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

86 นายประยูร  นาทันริห์ 63 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

87 นายทองนาค  นาทองชัย 69 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

88 นางล  า  วารีศรี 82 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



89 นายบุญเหลือ  นาถมทอง 89 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

90 นางล าดวน  นาถาดทอง 109 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

91 นางใบ    นาถมทอง 75 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

92 นายละออง    นาถมทอง 75 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

93 นายประสงค์  นาถาดทอง 27 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

94 นายทองสูนย์  นาถมทอง 30 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

95 นางจันที  นาถมทอง 74 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

96 นางฮวด  วิเท่ห์ 104 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

97 นางบุญมี  นาถมทอง 134 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

98 นางสงวน  มาโคตร 139 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

99 นางบัว  นาถมทอง 17 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

100 นางสาวสว่าง  นาถมทอง 41 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

101 นายทวี  เรืองคม 26 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

102 นางถนอม  นาถาดทอง 28 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

103 นางยุ่น  วิเท่ห์ 86 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

104 นายถนอม  นาถมทอง 90 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

105 นางแต้ม  ชินเกตุ 113 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นางล าปาง  นาทองชัย 29 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

79 นางแสงจันทร์    เรียงคม 26 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

80 นางหนูแดง   นาถมทอง 59 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

81 นางจันทร์เพ็ญ  นาถาดทอง 36 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

82 นายเหรียญ   มาโคตร 139 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

83 นายจ าลอง    นาถมทอง 59 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

84 นางอนงค์  จันทรเจริญ 93 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

85 นางเสาร์  นาถมทอง 30 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

86 นายประยูร  นาทันริห์ 63 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

87 นายทองนาค  นาทองชัย 69 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

88 นางล  า  วารีศรี 82 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

89 นายบุญเหลือ  นาถมทอง 89 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

90 นางล าดวน  นาถาดทอง 109 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

91 นางใบ    นาถมทอง 75 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

92 นายละออง    นาถมทอง 75 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



93 นายประสงค์  นาถาดทอง 27 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

94 นายทองสูนย์  นาถมทอง 30 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

95 นางจันที  นาถมทอง 74 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

96 นางฮวด  วิเท่ห์ 104 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

97 นางบุญมี  นาถมทอง 134 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

98 นางสงวน  มาโคตร 139 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

99 นางบัว  นาถมทอง 17 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

100 นางสาวสว่าง  นาถมทอง 41 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

101 นายทวี  เรืองคม 26 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

102 นางถนอม  นาถาดทอง 28 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

103 นางยุ่น  วิเท่ห์ 86 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

104 นายถนอม  นาถมทอง 90 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

105 นางแต้ม  ชินเกตุ 113 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

106 นางมวล  วงค์อุ่น 108 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

107 นางอ้ม  นาถ  าชน 111 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

108 นางสาวไสว  นาถมทอง 41 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

109 นายเขียน  วารีศรี 82 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

110 นายเสถียร  นาถมทอง 134 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

111 นายเลื่อน  ชินเกตุ 113 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

112 นายสมพงษ์  นาถมทอง 74 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

113 นายประพงค์  นาถมทอง 17 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

114 นางทองสี  วิเท่ห์ 45 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

115 นางทองสา  วารีศรี 106 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

116 นางทองด า  มูลเอก 96 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

117 นางหนุน  วังจ่อ 122 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

118 นายเส็ง  นาทองไชย 12 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

119 นายบัวลอง  มูลเอก 96 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

120 นายประเยียร    ทัพธานี 1 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

121 นางแป้ง    วิเท่ห์ 37 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

122 นายทองมาก    วังจ่อ 122 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

123 นายทองสุข  วิเท่ห์ 125 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

124 นางส ารี  ทัพธานี 1 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



125 นางคูณ  นาถมทอง 46 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

126 นางเพ็ง  วารีศรี 64 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

127 นางนุ่น  นาถมทอง 77 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

128 นางหนม  วิเท่ห์ 80 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

129 นางบาน  วารีศรี 128 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

130 นางตุ้ม  วารีศรี 178 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

131 นางสา  ปิชัยโย 44 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

132 นางเผิ่ง  โจทย์จันทร์ 133 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

133 นายไหม  สิงห์สุวรรณ 181 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

134 นางเนียม  นาถมทอง 100 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

135 นายค ามูล  นาถมทอง 117 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

136 นางแก้ว  มุระดา 71 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

137 นางก่าย  นาถาดทอง 136 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

138 นายทอง  นาถมทอง 77 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

139 นางบิน  นาถมทอง 34 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

140 นางวาส  วิชาชัย 145 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

141 นายบุญมี  วิชาชัย 145 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

142 นางนัต  นาถมทอง 103 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

143 นางหมื่น  นาทองชัย 68 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

144 นางไตร  นาถาดทอง 70 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

145 นางสาวใบ  วารีศรี 12 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

146 นายปี่  วิเท่ห์ 53 5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่6 บ้านดอนขา่ 

1 นางพรรณี  ตรีศูนย์ 111 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายทองไสย  นาถมทอง 175 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายนวน  นาทันเริ่ม 92 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางบ าเพ็ญ  นาทองทิพย์ 87 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายค าปิ่น  นามภักดี 82 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางเปลียว  นามภักดี 82 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นางทองเหลือง  ศรีวิบูลย์ 159 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางทองใบ  ตรีศูนย์ 31 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางอ านวย  ฆารภักดี 115 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



10 นายศาสดา  อักษร 188 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางเสงี่ยม   นาธงชัย 75 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางปาน   วงศ์แสนสุข 119 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางค าพอง   นาถาดทอง 114 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นายทองค า   นาทันเริ่ม 9 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางนิยม   ฤทธิเสน 26 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางเคน   นาทันคิด 124 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางพัฒน์   โต้หนองแปน 148 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายสุนทร  นาถาดทอง 114 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายสองเมือง  ตรีศูนย์ 111 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางอุบล  มาตยาคุณ 103 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางสาวหนู  นาทองทิพย์ 158 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายสาคร   วงศ์แสนสุข 17 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางเพลินจิตร  นาทันริ 85 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางส ารวย   นาถาดทอง 19 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางสาวหนูเกณฑ์   อัศพันธ์ 4 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นายอุดม  ศรีทะนนท์ 58 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นายยศ   ภูโกสัย 135 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นายบุญช่วย   ชัยปัญญา 136 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นายสมาน   นาทันเริ่ม 143 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางสาวบุญโฮม   นาถมทอง 64 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นายสมศักดิ์   นาทันริ 85 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางส ารวย   ชัยมาต 40 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นางสมส่า   นาลิดลาด 79 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นายประพาส   นาทองทิพย์ 87 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นางสาวก้อนทอง ตรีศูนย์ 16 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นายสงวน นาทันเริ่ม 23 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นายอ้ม ก้อนวิมล 28 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นางเด็จ แสงสุดตา  13 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นางนาง ศรีทะนนท์ 58 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นายผาง ชินเกตุ 158 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นายอ าพล นาทันริ 77 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



42 นางจ าปา แสงนอก  135 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นายบุญสิน นาทันเลิศ 99 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นางสุปัน นาทันเลิศ 99 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นางทิพย์ นาทันเลิศ 120 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นางกาลี   นาทันนึก 34 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นายประเสริฐ   นาทองทิพย์ 36 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นางสง่า   นาถาดทอง 106 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นายประสิทธิ์    คชคีรี 126 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นางสมฤทธิ์    วารีศรี 150 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นายสุด     คชคีรี 117 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นางละมุล    ศรีทะนนท์ 55 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นางร้อย  มาตยาคุณ 53 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นายส าลี  นาลิดลาด 79 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นายสมเพ็ชร  นาชัยดูลย์ 108 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นายสม   ชินเกตุ 161 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นางอุดม  พูนเทกอง 1 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นางเกษร    มาตตา 104 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นายค าบู่  แสงสุดตา 13 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นางสมควร  กรุดปาด 2 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

61 นายค าปน  นาทันนึก 34 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นางเกสร  ชามาตร 5 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นางสนั่น  นาทันใจ 100 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นางสาวเรียน   สุระภา 33 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นายบุญเล็ง    วารีศรี 150 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นายหนูเวียง   เสนาสุ 46 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นางสวย   นาทองทิพย์ 115 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นางหนูทิพย์  ก้อนวิมล 28 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นายอ่อนจันทร์    นาทันดร 96 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นางต้วย    พูลเทกอง 29 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นางพิกุล    มุระดา  118 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นายสมพงษ์    ศรีทะนนท์ 55 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นายจันที  มุระดา 69 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



74 นางเพ็ชร  นาทองทิพย์ 116 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นางอรพินธ์  ธรรมอินทร์ 98 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นางเก้ง  อรรคฮาดสี 152 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

77 นายประสิทธิ์  วงค์แสนสุข 50 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นางสมบูรณ์  นาทองทิพย์ 97 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

79 นายจรูญ  ตรีศูนย์ 105 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

80 นายสินธ์  มุระดา 118 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

81 นางพันธ์  นาทองทิพย์ 63 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

82 นางบุตร    วงค์แสนสุข 50 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

83 นางสาวไล  สุระภา 33 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

84 นางเบ้า  นาทันดร 96 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

85 นายอุดร   นาถาดทอง 106 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

86 นายจรูญ  กรุดปาด 2 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

87 นายขันตรี  คชคีรี 54 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

88 นายวิเชียร  พูนเทกอง 1 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

89 นางเอ่ียม  คชคีลี 73 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

90 นางแพงศรี  สุระภา 157 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

91 นายเลง  นาลิลาด 51 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

92 นายเหรียญ  นาทองทิพย์ 91 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

93 นางหมั่น  นาทันเลิศ 65 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

94 นางเทียง   นาทันนึก 94 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

95 นางใบ  ฆารเจริญ 123 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

96 นายทวี  วงค์แสนสุข 12 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

97 นายเบ็ง  สุระภา 60 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

98 นางจันที  ค าพิชิต 32 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

99 นางเสงี่ยม  นาทันคิด 89 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

100 นายบุญมี  นาทันเลิศ 122 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

101 นางสมดี  นาถมทอง 21 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

102 นายสมาน  ค าพิชิต 32 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

103 นายเลิง    นาถาดทอง 24 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

104 นางพันธ์  วงศ์แสนสุข 12 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

105 นางหนู  นาชัยพูล 48 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



106 นายไหม  นาทันเริ่ม 52 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

107 นายด้วง  นาทันคิด 89 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

108 นางปุ่น  ไสยวรรณ 30 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

109 นายสา  นาถมทอง 21 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

110 นางสาวสร้อย  นาทันใจ 27 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

111 นางไหล  ภานุรักษ์ 61 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

112 นางสาวแสน   สุระภา 140 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

113 นายเหมือน คชคีรี 73 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

114 นางอมร  มัชฌิโม 3 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

115 นางกองมี  มาพร 107 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

116 นายไล่  นาทองทิพย์ 70 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

117 นายที   ภานุรักษ์ 61 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

118 นางบาง  วิเท่ห์ 80 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

119 นางแพงศรี  วงค์แสนสุข 9 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

120 นางตุ่น  วงแสนสุข 125 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

121 นางสวน  มุระดา 69 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

122 นางล้น  นาทันริ 37 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

123 นางช่วง  นาทันเริ่ม 74 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

124 นางทองสา    นาทองทิพย์ 102 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

125 นางอ่อน  ตรีศูนย์ 16 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

126 นายหลุน  นาทันเลิศ 25 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

127 นางสาวไข้  สังฆสร 129 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

128 นายบุดดี    ตรีศูนย์ 78 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

129 นางสี   นาทองทิพย์   36 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

130 นายสี  มุระดา 71 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

131 นายเจริญ  วงค์แสนสุข 125 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

132 นายสาน    นาทันเริ่ม 23 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่7 บ้านน้อย 

1 นายทองคูณ  มูลเสนา 80 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชยั จ.กาฬสนิธุ ์

2 นางจ าปี  รวยสันเทียะ 7 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางสาวทองปิว  ฤทธิพันธุ์ 19 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายบุญล้วน  วงค์แสนสุข 55 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



5 นางเซียม  อัศพันธ์ 24 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นายหนู  นามบรรดา 98 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายประยูร  สังฆะสอน 79 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางสมสี   อัยจักร์ 4 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นายประเสริฐ   ตรีสูนย์ 25 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางเจริญ   น้อยหลุบเลา 32 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางถัน   ชัยมาตย์ 53 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางทองสอน   ฤทธิเสน 74 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายบุญ  นาทันดร 18 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางทองใบ  ศรีทะนนท์ 12 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางมารจี  นาทันริ 3 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางทองใบ  สุระภา 19 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายพิชิต  ชัยมาตย์ 53 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายสุคนธ์   เวียงปฏิ 107 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางสาวจ าปา   นาทันริ 70 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางทองมี   นาสินพร้อม 34 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นายเกษม   ศรีทะนนท์ 106 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายบ าเพ็ญ   อัศพันธ์ 24 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายบุญสม   อัดโดดดร 1 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นายสุธน   ตรีสูนย์ 58 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นายสมบุญ   วงศ์แสนสุข 46 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางค ามุข   ทรทึก 69 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางค านวณ ค าทองสุข 97 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นายหนูสิทธิ์ นาถาดทอง 70 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นายบาล นาสินพร้อม 34 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางจันทร์ สุระภา 24ทับ1 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นางพวง ตรีสูนย์ 44 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นายพัด   ทรทึก 69 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นางสายทอง     วงแสนสุข 46 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางเดือน   สุระภา 50 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นางหนูแดง   ตรีสูนย์ 58 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นางสาวลุน     นาทองทิพย์ 39 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



37 นางค าภู    ตรีสูนย์ 25 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นายสมศักดิ์  ฤทธิ์พันธ์ 83 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นายสายทอง  ค าทองสุข 97 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นางสาวเพียง   ตรีสูนย์ 44 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นางไพบูลย์  ฤทธิเสน 29 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นางบุญเลิศ  ฤทธิเสน 61 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นางหนูพินธ์  ศรีทะนนท์ 36 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นายสินธุ์   นาถมทอง 72 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นายหมุน  ฤทธิเสน 61 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นางทองการ   วงค์แสนสุข 73 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นายเขียน  ศรีทะนนท์ 36 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นางหนูเดือน  รวยสันเที ยะ 47 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นางฝั่น  นาถมทอง 72 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นางสิทธ ิ ฤทธิ์พันธ ์ 10 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นางประพันธ ์ ศรีทะนนท ์ 15 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นายประสพ  แสงสุรินทร์ 96 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นางสมบูรณ ์ ฤทธิเสน 17 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นางแพงส ี นาทองบ่อ 28 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นางทองม ี พลลาภ 38 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นางไอ่  นาทันคิด 52 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นายเสถียร  นาถมทอง 14 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นายอุ้ย  วงค์แสนสุข 22 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นายเสถียร  วารีศรี 49 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นางสวาท  นาถมทอง 13 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

61 นายสมร  นาถมทอง 6 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นางบุญมา  วารีศรี 49 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นางสมมัคร  ชัยวันนา 65 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นางกาไว  อินทร์เพชร 2 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นายชาย   ฤทธิเสน 21 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นางบุญมาก  นาคพลงักูล 12 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นางแพง  ศรีทะนน 31 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นางป ี ไชยชาต ิ 54 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



69 นางบาง  นาทองบ่อ 71 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นายชาญ  ภูจ าปา 42 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นายสงบ  อามาตย์ศร ี 26 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นางน้อย  ภิญภิรมย์ 23 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นางเงนิ  นาทันร ิ 57 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

74 นางเอ่ียม   นาถาดทอง 48 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นายอุ่น  ฤทธิ์พันธ ์ 10 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นางเปลี่ยน  ฤทธิพันธ ์ 45 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

77 นางนิล  วงศ์แสนสุข 6 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นางสวย    นาทนัใจ 88 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่8 บ้านหนองมะทอ 

1 นางทองย้อย  นาถมทอง 35 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางฉวี  สีนิล 30 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางทองยุ้น  ก้อนวิมล 26 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางลื่น  จ าปารัตน์ 6 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นางเที่ยง  ภานุรักษ์ 1 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นายทองฤทธิ์   สถิตเกียรติ 28 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายถวิล   แก้ววิชัย 15 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางเหลี่ยม   สถิตเกียรติ 28 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางฉวี   ไชยโศก 21 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางแดง  ราชไมตรี 22 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางทองดี   มหาพรม 5 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นายปรีชา   ภานุรักษ์ 2 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายสมศรี    จ าปารัตน์ 6 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางเสถียร   ฤทธิพันธ์ 24 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางทองมี    นะคะสร 17 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายหนูจันทร์   ราชไมตร ี 22 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นายแสง  ฤทธิพันธุ์ 17 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นางปัน  ภูจ าปา 14 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายมณี   มหาพรหม 11 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางแพง  ภานุรักษ์ 10 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางวงเดือน  ฤทธิพันธ์ 16 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



22 นายสอน  นะคะสร 17 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายอ าคา   ภานุรัก 24 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นายผัน    ไชยโศก 8 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางเจียม  ภานุรักษ์ 16 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายสอน  นะคะสร 17 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายอ าคา   ภานุรัก 24 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นายผัน    ไชยโศก 8 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางเจียม  ภานุรักษ์ 16 8 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่9 บ้านหนองเรือ 

1 นางโสภา  มาตยาคุณ 25 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางจ าปา  มาตรา 24 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางหลัด  อัยจักร 26 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายอุดม  ค ากอง 27 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายสพุรรณ์   หนองเสนา 2 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นายเลี ยง   บุรมรัตน ์ 23 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นางบุญเที่ยง  หนองเสนา 2 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางทองด ี บุรมรัตน ์ 23 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นายถวิล  ศิลารักษ ์ 20 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นางเรียน  เหล่ารัตน์ศรี 11 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นายบุญเลี ยง  มาตรา 24 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางเหมือน  หาระพันธ ์ 13 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางเขียน  ประเสริฐสังข ์ 22 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นายสบุิน   ภูหนองโอง 15 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายสบิ  เหล่ารัตน์ศรี 11 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นางเนียร  ภูหนองโอง 15 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางแดง  ศิลารักษ ์ 20 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายเหลี่ยม  หาระพันธ ์ 13 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายบุญจันทร์ ประเสริฐสังข ์ 22 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางจนัส ี นาทองบ่อ 9 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางค า  พินิตร 19 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายทองใบ  พินิตร 19 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางนาง   ภูจิกหมั่น 8 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



24 นางสาวแดง   ตุมร 12 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางเสียง  บุรมรัด 10 9 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่10 บา้นโคกประสิทธิ ์

1 นายบุญจันทร์  พรมรัตน์ 107 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายคงฤทธิ์  นาวะรัตน์ 170 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางแก้ว  นาถมทอง 90 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายสมนึก  นาถาดทอง 91 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายชู  นาถมทอง 35 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางทองสา  นาถมทอง 50 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายประเสริฐ  เรืองบุญ 112 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางหนูเจน   กองชา 86 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางบัวลา   นามบรรดา 106 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นายฉลอง   ค าภาเขียว 36 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางบุญมี   พรมรัตน์ 107 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางหนูการ   นาถาดทอง 109 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นายสมพร   นาถาดทอง 109 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางทองปาน   วิเท่ห์ 160 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นางวิลัยวรรณ  พลลาภ 65 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายฉลอง  พลลาภ 65 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางค าปัน  นาถมทอง 35 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายทองฤทธิ์  นาถาดทอง 135 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายบุญธรรม   วิเท่ห์ 160 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นายสิน   นาถมทอง 44 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นายหนูสิน   วิเท่ห์ 77 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นางคูณ   หารึทัย 161 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นายจ าลอง   ปราณีสอน 89 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางสาวสิน   นาถาดทอง 23 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางสม   ศรีหารักษา 71 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางเปรียว   ภูบังไม้ 88 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นายโกเมฆ  เชื อต่าย 84 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นายฉัตรชัย   บัวศรี 61 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นางไสว   อัยจักร 48 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



30 นายแสวง   นามบรรดา 106 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นางนาง   ปราณีสอน 89 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางหนูแดง นาถมทอง 99 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นางค าพันธุ์ นาถมทอง 47 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นายสมุน นาถมทอง 50 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นางน้อย   นาถมทอง 94 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นางหลั่น   สาขจร 53 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นางสาวสุปัน   วิเท่ห์ 117 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นางสมใจ    เล่ห์กล 85 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นางตุ๋ย   บัวศรี 61 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นายสมาน  ฤทธิเสน 93 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นางซิม  วิเท่ห์ 46 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นายเคน  ภูบังไม้ 88 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นายนารี  นาถมทอง 92 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นายเลียง  ศรีหารักษา 71 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นายชาย  นาถมทอง 94 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นางวารี  นาถมทอง 92 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นายประยูร   นาสมฝัน 78 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นางสุ่ม  ฤทธิเสน 93 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นายส ารวย  นาถมทอง 47 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นายค า  วิเท่ห์ 16 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นางนาง  นาถาดทอง 101 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นางทองใบ  นาถาดทอง 116 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นายค าพอง  สาขจร 53 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นายหวาด  ค ารังศรี 115 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นางสอง  นาถาดทอง 52 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นางสม  นาทันริ 95 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นางเพ็ง  วิเท่ห์ 114 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นางกิ ง  นาทันเลิศ 82 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นายเสาร์  นาถาดทอง 52 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นางสวัสดิ์  นาถาดทอง 72 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

61 นางดี  บ ารุงกุล 87 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



62 นายสวาท     นาทันริ  95 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นางสกล  วารีศรี 33 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นางอุบล  นามแก่นท้าว 118 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นางทอง  วิเท่ห์ 83 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นางโฮม  ศรีหาบง 56 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นางแพง  นาถาดทอง 62 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นางแดง   วิเท่ห์ 55 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นางลุน   นาถมทอง 67 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นางแดง    นาทันริห์ 64 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นายเสน    วารีศรี 33 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นางพู    นาทองไชย 76 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นางสุนี    นาถมทอง 69 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

74 นางหวัน    ทบคลัง 54 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นายสี  นาถาดทอง 111 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นางเคน  วิเท่ห์ 117 10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่11 บา้นหนองบวั 

1 นายวิชัย  เวียงปฏิ 98 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นางแปลง  สามเสน 83 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นางสาววร  นิตยารส 29 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นางบัวรี  วงค์แสนสุข 15 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายอ านวย  ชัยมาตร์ 176 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นายบุญชอบ  นาทองหล่อ 136 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นางสาวค ามี  ก้อนวิมล 81 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางสาวหล่ า  ภานุรักษ์ 58 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นางจุฑามาศ  มูลเอก 56 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นายค าพัน  คันทโสม 78 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นายวันดี   วงค์แสนสุข 15 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางบุญถิ่น   ภูผานม 196 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางค าปิว   นาทองบ่อ 120 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางเฉลิม   อันทะปัญญา 79 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายทองด า   ตุมร 45 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายไสว   เรืองศักดิ์ 148 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



17 นางสุปัน   หนองทองทา 135 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นายมังกร   นาทองหล่อ 166 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นายวงเดือน   พันโภคา 116 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นายใจ   ชัยบุญ 133 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นางบัวบาน   แสนเมือง 103 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นายชัยรัฐกุล   มูลเอก 56 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

23 นางบุญเลิศ   นาถ  าพลอย 191 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นายสมเพศ   นาทองรัตน์ 142 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางต่วน   ภูผานม 5 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นายพินิจ   นาทองบ่อ 248 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางบัวผัน  ภานุรักษ์ 62 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นายค าพันธ์  ดวงเอก 2 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นายวีรชัย  ภานุรักษ์ 165 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางค าพอง  กินรี 90 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นางทองใบ  นาสมฝัน 112 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางสาวประไพ  นาถ  าเพชร 94 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นางนาจ  จ าปานิล 108 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นางโจม  ค าลือ 121 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นายสมมัคร  ก้อนวิมล 131 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นางน้อย  จิตรจันทร์ 153 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นางบุญหนา  ค าโคตรสูนย์ 47 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นางมาย  นาทองบ่อ 66 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นางบุญศรี  ฆารเจริญ 95 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นางเม็ด  ก้อนวิมล 54 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นายบุญถม  ภูผานม 5 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นายแสวง   ทับทิมกลาง 23 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นางบัวทอง   ก้อนวิมล 131 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นางบัวเรียน   นาถ  าพลอย 130 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นายวิรัตน์  ผิวผัน 34 3 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นายประเสริฐ  ค าโคตรสูนย์ 47 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นางส ารี   รัดสีหา 24 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นายสุรพล   ค าลือ 121 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



49 นางยศ   มูลเอก 75 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นางสนอง   ก้อนวิมล 68 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นางสาวหวาน  นาถ  าพลอย 57 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นายวิเชียร   รัตนสีหา 14 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นางนาง   คชคีรี 13 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นางบุญมี   ก้อนวิมล 204 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

55 นายพันธ์   ก้อนวิมล 27 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นางค ามูล   ผิวผัน 34 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นางสาวทัน   มูลเอก 26 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นายนิคม   ก้อนวิมล 54 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นางพร   โสภารัตน์ 60 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นางหนูเล็ก   นาถ  าพลอย 132 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

61 นายจรูญ ภูจ าปา 22 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นางบัวเรียน ภูจ าปา 22 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นางบุญสี ไชยมาตร์ 86 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นางประครอง นาถ  าพลอย 59 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นางเหลา ก้อนวิมล 11 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นายเกษม นาทองหล่อ 64 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นางค าพันธุ์   ไชยมาตย์ 89 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นางแสง   รัดสีหา 118 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นางส าลี    ก้อนวิมล 82 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นางสาววงเดือน   รัตนสีหา 19 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นางมลิ    ภูโกสัย 133 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นางเหรียญทอง   นาทองบ่อ 51 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นางเมียน  ภานุรักษ์ 49 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

74 นายทองแดง  ภานุรักษ์ 49 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นายตอ  รัดสีหา 118 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นายนาวี  วงแสนสุข 145 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

77 นางนวล  มหาพรม 6 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นายอุ่นจิตร  ฆารเจริญ 95 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

79 นายศรีจันทร์  ไชยมาตย์ 89 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

80 นายบัว    นาถ  าพลอย 151 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



81 นางบัวพัน  ก้อนวิมล 27 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

82 นายคาน  คชคีรี 13 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

83 นายเนตร  มหาพรม 6 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

84 นางเกษร  มูลเอก 36 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

85 นางส าราญ  จ าปานิล 143 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

86 นางปี  ทับทิมกลาง 23 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

87 นายบุญถม   ก้อนวิมล 141 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

88 นายแอม  นาทองบ่อ 120 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

89 นางจันทร์  นาถมทอง 3 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

90 นายบุญศรี  โสภารัตน์ 60 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

91 นายค าพันธ์  ภานุรักษ์ 62 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

92 นายพร  นาถ  าพลอย 130 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

93 นายสมควร    ผิวผัน 34 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

94 นางสมหมาย    วัชโสก 100 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

95 นายอุดม    วัชโสก 100 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

96 นายเก่ง  ภูโกสัย 82 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

97 นางบุญจันทร์  ก้อนวิมล 32 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

98 นายอู๋  นาทองหล่อ 48 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

99 นายสมถวิล  แก้วเหล่ายูง 65 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

100 นายบุญทัน  ภูผานม 69 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

101 นางสุพรรณ  ภูมิชูชิต 93 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

102 นางยม  ก้อนวิมล 106 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

103 นายถวิล    นาถมทอง 3 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

104 นายฉัน  กันยานุช 1 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

105 นางอ าคา  นาถ  าพลอย 35 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

106 นายสงวน  นิตยารส 29 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

107 นายประดิษฐ์  นาทองบ่อ 51 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

108 นางน้อย  ชัยมาตร์ 76 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

109 นายชารี  ก้อนวิมล 106 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

110 นางค าจันทร์ มหาพรม 91 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

111 นายประยูร  กองเกิด 129 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

112 นายหนูพัฒน์  ภูผานม 4 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



113 นายเจียม  วัฒบุตร 28 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

114 นายลุ  ก้อนวิมล 204 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

115 นายที  มูลเอก 75 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

116 นายเบ็ญรี   นาถ  าพลอย 41 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

117 นางหยุด  ภูผานม 4 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

118 นางแก้ว  ไชยมาตย์ 17 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

119 นายมงคล  แก้วเหล่ายูง 65 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

120 นายทองใบ  ดวงปรีชา 25 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

121 นายสนิท  ไชยมาตร์ 17 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

122 นางเคน  ดวงปรีชา 25 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

123 นางพัน  ภูหนองโอง 85 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

124 นางบัวผัน  บุญเลิศ 117 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

125 นางทองจันทร์    เวียงปฏิ 115 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

126 นางขาว  นาถ  าเพชร 80 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

127 นางค า  ภูบันพระ 37 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

128 นางหนูแดง  นาถ  าพลอย 21 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

129 นางทองม้วน  ชัยมาตร์ 70 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

130 นายหมั่น  สีทานนท์ 87 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

131 นางหมี  นาถ  าพลอย 40 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

132 นางปอย  นาทองบ่อ 88 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

133 นายชื่น    มูลเอก  109 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

134 นางคูณ  ภูผาเงิน 125 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

135 นายชารี  ภูจ าปา 53 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

136 นางน้อย  ภูจ าปา 73 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

137 นางเพียร  นาถ  าพลอย 42 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

138 นางบุญล้วน   มูลเอก 127 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

139 นางสงวน   ยาไทสงค์ 18 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

140 นางสาวพันธ์  ผิวผัน 227 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

141 นางล าดวน  ปราณีสอน 114 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

142 นายพุฒ  นาถ  าพลอย 42 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

143 นางเฮือง  นาทองบ่อ 16 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

144 นายทองเส็ง  นาถ  าเพชร 80 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



145 นางเสี่ยน  ก้อนวิมล 97 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

146 นางสวย  มูลเอก 30 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

147 นายจันทร์  มูลเอก 127 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

148 นางแสง  ผิวผัน 39 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

149 นายทองไสย  ปราณีสอน 114 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

150 นางทองใส  กาสีแพง 12 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

151 นายทอง  นาถ  าพลอย 40 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

152 นายที  นาทองบ่อ 175 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

153 นายกาสี  นาชัยยะ 26 11 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

หมูท่ี ่12 บา้นโคกประสิทธิ ์

1 นายประเสริฐ  อุทัยมาตย์ 155 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2 นายแปลงทรง  สีคะปัสสะ 43 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

3 นายประวัติ  สาระสิทธิ์ 26 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

4 นายชาญ  วิเท่ห์ 50 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

5 นายประยูร  นามบรรดา 7 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

6 นางรัศมี  อุทัยมาตย์ 131 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

7 นายเสาร์  ชนะบูรณ์ 74 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

8 นางค ากอง   นาสวาสดิ ์ 143 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

9 นายวิลัย   บัวศรี 35 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

10 นายเริ่ม  นาถาดทอง 138 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

11 นางสาวสุขจันทร์  นาถมทอง 38 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

12 นางหนูพิน  บัวศรี 35 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

13 นางสม  กองชา 8 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

14 นางหนูเจียม  ตุมร 93 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

15 นายยงยุทธ  อุดมชัย 58 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

16 นายสมศักดิ์  อุทัยมาตย์ 131 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

17 นางสุบรรณ   วิเท่ห์ 144 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

18 นางส่ง   สัยช่อง 55 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

19 นางสุธาสินี   ปรีเลี่ยม 163 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

20 นางวันทอง   หลาบค า 79 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

21 นายสมาน   นาสวาสดิ์ 143 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

22 นางสาวสวย   นาถมทอง 49 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



23 นางทองเสา   หารประชุม 71 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

24 นางยุ่น   นาถมทอง 6 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

25 นางทองวาสนา   นุยจันทึก 122 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

26 นางสุลี   บุรมรัตน์ 51 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

27 นางสมบูรณ์ นาถมทอง 157 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

28 นางส่อน นาถาดทอง 11 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

29 นายบุญช่วย   นาถมทอง 157 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

30 นางสอน   วิเท่ห์ 2 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

31 นางสมบูรณ์    ศรีทัศน์ 60 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

32 นางบุญเที่ยง   นาถมทอง 124 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

33 นายทองอินทร์  ตุมร 93 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

34 นายทองอินทร์  นาถมทอง 124 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

35 นายค าพันธ์  ภูแล่นเร็ว 65 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

36 นางบุญมี  มุระดา 73 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

37 นางทุมมี นาถาดทอง 133 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

38 นางพัง  วิเท่ห์ 48 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

39 นายถวิล  วิเท่ห์ 2 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

40 นางเสริฐ  หัตถนิรันดร์ 156 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

41 นายประสิทธิ์    สัยช่อง 55 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

42 นางนาง  เล่ห์กล 30 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

43 นางค ากอง  นาถ  าชน 140 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

44 นางสมใจ  วิเท่ห์ 15 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

45 นางคูณ  วิเท่ห์ 12 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

46 นางเลื่อน  สุดสนธิ์ 25 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

47 นายทองรถ  บุรมรัตน์ 51 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

48 นางถวิล นาทันริ 23 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

49 นายตุ่น  นาทันริ 23 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

50 นายบุญเพ็ง  นาถมทอง 123 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

51 นางเหลี่ยง  นาถมทอง 127 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

52 นายเพียร  นาถมทอง 127 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

53 นายล  า  นาถ  าชน 140 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

54 นายชาร ี   ศรีทัศน์ 60 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 



55 นายถวิล    นุยจนัทึก 122 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

56 นางทองม ี ตรีศูนย ์ 39 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

57 นางทองปาน  โนนเพีย 136 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

58 นายปาน     นาถาดทอง 14 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

59 นายเพียร    โนนอรัญ 139 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

60 นางเซียม  วารีศรี 18 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

61 นายสมร  นาถมทอง 53 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

62 นางอ่ า  โนนอรัญ 139 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

63 นางทองสา    นาถมทอง 123 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

64 นายเสน  สุดสนธิ ์ 25 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

65 นายถนอม  ศรีชะตา 129 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

66 นางบัว  นาถาดทอง 14 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

67 นางฟักทอง  นาถมทอง 3 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

68 นายเดิน  นาถมทอง 28 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

69 นางก้าน นาถมทอง 34 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

70 นายเคน   วารศีรี 18 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

71 นางเสาร์  นาทันร ิ 151 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

72 นางสอน  นาถาดทอง 35 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

73 นางพฒั  นาทนัดร 4 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

74 นางอินทร์     นาถาดทอง 47 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

75 นายทองส ี อุทัยมาตย์ 44 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

76 นางซึ ง    นาถมทอง 24 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

77 นางรถ    นาถมทอง 33 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

78 นายพา  นาถมทอง 24 12 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

 
 
 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกลุ บา้นเลขที ่ หมายเหต ุ

1 
2 
3 

นายลิขิต  ภูโบลาน 
นายมะลิ  นาถาดทอง 
นายเหรียญ  ศรีทะนนท์ 

43/10    ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
32/10    ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
93/5     ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

 

 
 

ผู้ป่วยช่วยเหลอืตนเองไมได้ 



 
 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกลุ บา้นเลขที ่ หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 

นางสาวรจนา  อินค า 
นางสาวยุธิดา  ภูผานม 
นางสาวพัชรินทร์  ภูคงคา 
นางสาวร าพึง  ตรีศนูย์ 
นางสาวณัฐธิดา  แฝงจันดา 
นางสาวเอมอร  อิ่มเสถียร 

ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกลุ บา้นเลขที ่ หมาย
เหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

นางสาวพรวิไล  ชัยกลาง 
นางสาวสุนิสา  นามบรรดา 
นางลา  ก๋าวงค์ 
นางบุญมี  ภูผากอง 
นางสาวนิภาพร  นาทองบ่อ 
นางสาวชุติกาญน์ 
นางสาวธัญวาพร  ภูภ  าแก้ว 
นางสาวกรรณิกา  ตุมร 
นางสาวจุฑาพร  สารพันล า 
นางสาวราตรี  ไชยชาติ 
นางสาววรกมล  แทนกลาง 
นางสาวศิริยา  นาทองบ่อ 
นางสาวมาลิษา  แดนกาไสย 
นางสาวจันทร์  นาทองลาย 
นางสาวสุพัตรา  ภูเผ่าตั งแต ่
นางสาวปาริชาติ  ศรีหาบง 
นางสาววรรณภา  พูลประเสริฐ 

ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

 

 
 

หมายเหต ุ 1.  ข้อมลูบญัชรีายชื่อบุคคลทีจ่ะต้องอพยพก่อนเปน็ล าดบัแรก  จะต้องมีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปจัจุบนั
อยา่งสม่ าเสมอ 

หญงิมีครรภ์ 

หญงิหลงัคลอด 



 2. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอาย ุ10 ปลีงมา 
 3. คนชรา หมายถึง บคุคลที่มอีายตุั งแต ่65 ปีขึ นไป  
 4. เนื่องจากข้อมลูบัญชรีายชือ่บคุคลที่จะตอ้งอพยพกอ่นเปน็ล าดับแรกเปน็ข้อมลูสว่นตวั  ควรมอบ

ให้เฉพาะผูม้หีน้าทีร่บัผิดชอบเทา่นั น เชน่ ก านนั / ผู้ใหญบ่า้น / ผูน้ าชมุชน ฯลฯ  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 เด็ก 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

    9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

เด็กชายกฤษดาวุฒิ  วิลุนละทัย 
เด็กชายทศพร  ธาตุศรี 
เด็กชายธีระ  ค ากอง 
เด็กชายธนโชติ  จันทิราช 
เด็กชายวีรภัทร  นาถมทอง 
เด็กชายเศรษฐพล  มาศงามเมือง 
เด็กชายอนุภัทร์  ศรีมาเรือง 
เด็กชายอนาวิล  เย็นดี 
เด็กหญิงกรวรรณ  จันทรเจริญ 
เด็กหญิงจิรัชยา  หนูเสน 
เด็กหญิงณัฐชยา  นาถมทอง 
เด็กหญิงธนิดา  เหล่าผง 
เด็กหญิงพัชรา  แก้วจันทร์ 
เด็กหยิงวรัญญา  อุปถัมภ์ 
เดก็หญิงสิริยากร  แสนสดี 
เด็กหญิงอมิตรา  สมบัติ 
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขาชัยภูมิ 
เด็กชายตะวัน  นาคค า 
เด็กชายธนกร  กาจกระโทก 
เด็กชายธนกฤต  ตรีสูนย์ 
เด็กชายธีระภัทธ์  สินธุชัย 
เด็กชายนรุต  ไชยโคก 
เด็กชายพิเชษฐ  วารีศรี 
เด็กชายภัทรพงษ์  มุระดา 
เด็กชายภากรณ์  สุระภา 
เด็กชายยุทธนา  สิทธิกรม 
เด็กชายวชิรวิทย์  กลิ่มสุข 
เด็กชายวรวัชณ์  บุญดี 
เด็กชายสรวิชญ์  บุญดี 
เด็กหญิงขวัญจิรา  แทนงิ ว 
เด็กหญิงธิชาภัทร  ศรีภพ 
เด็กหญิงนภัสสร  ยาค าเมือง 
เด็กหญิงสุภาวิณี  แรงเขตการณ์ 
เด็กหญิงสุวพิชชา  พลสงคราม 
เด็กชายศรัญ  พิมพนนท์ 

74/1  ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
28/1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
46/8  ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
174/5 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
133/1 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
125/10 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
43/10    ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
32/10    ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
93/5     ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
77/11   ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
77/2    ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
17/4      ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
36/3      ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
154/2  ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
148/1     ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
83/10     ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๓๘ /๔ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๑๗๙/๑ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๑๕๗/๕ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๕๘/๗ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๙๙/๔ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๓๒/๘ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๘๘ /๑ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๑๔๓/ ๑๒ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๔๓/ ๗ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๑๕๔/๔ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๔๘ /๕ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๑๔๐/๑๒ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๑๔๐/๑๒ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๘๐ /๖ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๒๑๕/๙ ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
๑๓๙/ ๒ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๑๑๒/๖ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๑๓๓ /๖ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
๒๓/๓ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

บญัชรีายชือ่สถานทีส่ าคญัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกสะอาด 
 

ล าดับที ่ สถานที ่ ที่ตัง้ หมายเหต ุ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม  
โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 
โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 
โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 
โรงเรียนน้อยดอนข่าประชานุเคราะห์ 
โรงเรียน อบต.โคกสะอาด 
ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน 
ห้องสมุดประชาชน 
สถานีบริการน้ ามัน   
สถานีบริการน้ ามัน   
โรงงานพลาสติก 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
วัดป่าจันทนศิลาวาส 
วัดโพธิ์ศรีหนองบัว 
วัดโพธิ์ศรีหนองเม็ก 
วัดโพธิ์ศรีสะอาด 
วัดโพธิ์ศรีโนนชัย 
โรงงานไม้กวาดพลาสติก 
ส านักงานบ ารุงฝายส่งน้ าที่6(เขื่อนล าปาว) 
 

บ้านหนองบัว หมู่ที ่ 11 
บ้านหนองเม็ก  หมู่ที ่ 4   
บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ที ่ 12  
บ้านโนนชัย  หมู่ที ่ 1  
บ้านดอนข่า  หมู่ที ่ 6  
อบต.โคกสะอาด   
วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกประสิทธิ์ ม.12 
อบต.โคกสะอาด   
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  11 
บ้านโคกประสิทธิ์  หมู่ที ่ 12 
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  11 
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  3 
บ้านโคกประสิทธิ์  หมู่ที ่ 12 
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  3 
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  11 
บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่  4 
บ้านสะอาด  หมู่ที่  2 
บ้านโนนชัย  หมู่ที ่ 1  
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  11 
บ้านหนองบัว  หมู่ที่  11 
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แบบส ำรวจศนูยพ์กัพงิชัว่ครำว       

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโคกสะอำด อ ำเภอฆอ้งชยั จงัหวดักำฬสนิธุ ์
ข้อมลู ณ วนัที ่ 20 กมุภำพนัธ ์ ๒๕๖๓ 

 

สถำนทีพ่ักพงิชัว่ครำว 

อบต.โคก
สะอำด 

ชื่อสถำนที ่

คำ่
พกิดั 
GPS 
(ถำ้ม)ี 

ที่อยู ่ รองรบั 
ผูอ้พยพได้
จ ำนวน 
 (คน) 

ผูร้บัผดิชอบสถำนที ่

สิง่สำธำรณปูโภค 
ทีม่อียู่ในปจัจบุนั 

เลขที ่ หมูบ่ำ้น/
ชมุชน 

ต ำบล อ ำเภอ ชื่อ-สกลุ 
/ต ำแหนง่ 

หมำยเลขโทรศพัท ์

หมูบ่ำ้น     
สะอำด 

อบต.โคกสะอำด   บำ้น
สะอำด 

โคก
สะอำด 

ฆอ้งชยั 2,000 นำยจรสั  สงวนรตัน ์   ไฟฟ้ำ 
 ประปำ 
ห้องสุขำ 30 ห้อง 
ห้องประชุมขนำดใหญ ่

หมูบ่ำ้น    
โคกประสทิธิ ์

1.  โรงเรยีนโคก
ประสิทธ์ิ 

 

  บำ้นโคก
ประสิทธ์ิ 

 

โคก
สะอำด 

ฆอ้งชยั 1,000 นำยฤทธริงค ์นำถมทอง   ไฟฟ้ำ 
 ประปำ 
ห้องสุขำ 20 ห้อง 
 อื่น ๆ...(ระบ)ุ... 

หมูบ่ำ้น  
หนองบวั 

1.  โรงเรยีนบัวสะอาด
ส่งเสริม 

 

  บำ้น
หนอง
บัว 

 

โคก
สะอำด 

ฆอ้งชยั 1,000 นำยอวริทุธิ ์ มลูเอก   ไฟฟ้ำ 
 ประปำ 
ห้องสุขำ 20 ห้อง 
 อื่น ๆ...(ระบ)ุ... 

หมำยเหต ุ:  1. สถำนทีพ่กัพงิชั่วครำวควรเปน็พืน้ที่ทีม่เีพดำนสงูระบำยอำกำศไดด้แีละมพีืน้ทีส่ว่นตวัควรกวำ้งกวำ่ 3.5 ตำรำงเมตร/คน 

               2. เสน้ทำงเขำ้ถงึทีพ่กัพิงควรอยูห่ำ่งจำกภยัอันตรำยควรหลกีเลีย่งบรเิวณทีเ่ปลี่ยวหรอืเสีย่งตอ่กำรถกูคกุคำมดำ้นควำมปลอดภยั และควรหลกีเลีย่งกำรใชเ้สน้ทำงทีม่กีำรกดัเซำะของดนิ 
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แบบประเมินภยัพิบตัขิัน้ตน้ดา้นความตอ้งการชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัจากภยัพบิตั ิระยะที ่1 
(Initial Disaster Assessment Form) 

2. ทีมประเมนิอยา่งรวดเรว็ (DANA Team) ประกอบดว้ย 

3. ข้อมลูภยัพิบตัิ 

ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องว่างที่เตรียมไวให้ และ/หรือเขียนข้อความ ตามความเป็นจริง 

1. สถานทีท่ี่ท าการประเมนิ 
สถานที่ หมู่ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล 

อ าเภอ จังหวัด 

พิกัด (GPS) ละติจูด (1 AT) ลองจิจูด (1 ONG) 
 

ที่ ซื่อ-นามสกล หนว่ยงาน ต าแหนง่ โทรศัพท ์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 

3.1 ประเภทและลักษณะของภยั 
ประเภทของภยั ลักษณะของภยั 

อุทกภัย (  ) น ้าท่วมฉับพลัน   (  ) น ้าท่วมขัง (  ) น ้าล้นตลิ่ง 
(  ) น ้าไหลหลาก  (  ) น ้าทะเลหนุน (  ) น ้าป่าไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถล่ม (  ) การร่วงหล่น (Falls) (  ) การลิ่นไถล (Slides) (  ) การไหล (Flows) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย          

             

              
 

ภาคผนวก ฐ  
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3.2 ระยะเวลาการเกิดภยัพบิตัิ 

 (  )  ณ วันที่ท าการประเมิน ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว 
   ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันที่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
    สิ้นสุดวันที่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
  (  ) ณ วันที่ท าการประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด    

 ภัยพิบัติ  เกิดข้ึนวันที่ เดือน  พ.ศ. เวลาประมาณ  น 
3.3 สถานที่เกดิภยัพบิัติ 

หมู่บ้าน/ชุมชน ________________________  หมู่ที ่_______________  
ต าบล ______________________________  อ าเภอ _____________  
จังหวัด  _____________________________  
พิกัด GPS ละติจูด (LAT) __________  ลองจิจูด (LONG) 

3.4 ระดบัการจัดการสาธารณภยั 
(  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   
     กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุม 
    สั่งการและบัญชาการ 
(  ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ 
     และบัญชาการ 

 (  ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
  ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

 
4. ข้อมลูประชากรในพืน้ทีภ่ยัพบิตัิ 

4.1 ประชาชนในพื้นท่ี 
4.1.1 ประชาชนรวม   จ านวน  คน  จ านวน  ครัวเรือน 
4.1.2  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จ านวน  คน  จ านวน  ครัวเรือน 
4.1.3 ประชาชนที่ต้องอพยพ  จ านวน  คน 
4.1.4 ประชาชนที่เสียชีวิต  จ านวน  คน 
4.1.5 ประชาชนที่บาดเจ็บ  จ านวน  คน 
4.1.6 ประชาชนที่สูญหาย  จ านวน  คน
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 4.2 ประชากรแฝง    

(  ) มี   (  ) ไม่มี   (  ) ไม่ทราบ  
(  ) ประชากรแฝงทั้งหมด  จ านวน   คน 
(  ) ประชากรแฝงที่ได้รับผลกระทบ จ านวน   คน 

 4.3 ประชากรกลุ่มเสีย่ง/เปราะบาง (ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กที่ไม่มีผู้ดูแล คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช คนเร่ร่อน) 

  (  )  มี (  ) ไม่มี   (  ) ไม่ทราบ 
   (  ) ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ทั้งหมดจ านวน __________  คน 
       (  )  ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจ านวน _________________ คน 

5. สาธารณปูโภค 

5.1 การเดินทางเข้าพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
(  ) เดินเท้า     (  ) รถจักรยานยนต์ 
(  ) รถยนต์   (  ) 4 ล้อ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ       (  ) 6 ล้อ     (  ) 10 ล้อ 
(  ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร   (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน  ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ   ระบุ        

5.2 ระบบสาธารณปูโภค 
รายการ การใชง้าน 

ใช้งานไดป้กต ิ ไมป่กต ิ 
แตท่ างานได ้เป็นระยะ 

ๆ 

เสยีหาย 
 ใชง้านไม่ได ้

ถนน    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
โทรศัพท์พ้ืนฐาน    
โทรศัพท์มือถือ    
วิทยุสื่อสาร    
ระบบอินเตอร์เน็ต    
อ่ืนๆ ระบุ    
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6. บ้านเรือน/อาคารที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ 

(  ) เสียหายบางส่วนสามารถอยู่ได้   จ านวน  หลัง 
(  ) เสียหายบางส่วน และไม่สามารถอยู่ได้  จ านวน  หลัง 
(  ) เสียหายทั้งหมด    จ านวน  หลัง 
 

7. ความต้องการความชว่ยเหลือเพือ่บรรเทาความเดือดร้อน (โปรดล าดบัความต้องการแต่ละดา้น) 
7.1 ความต้องการความช่วยเหลือเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นหาและกูช้ีพกู้ภัย 

 (  ) รถบรรทุกนา จ านวน _____________ คัน 
 (  ) รถกู้ภัย จ านวน _____________ คัน 
 (  ) เรือท้องแบน/ แพยาง จ านวน _____________ ล า 
 (  ) เครื่องปัน่ไฟ จ านวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถปัน่ไฟ จ านวน _____________ คัน 
 (  ) รถบรรทุกยกสูง/รถบรรทุก จ านวน _____________ คัน 
 (  ) รถขุดตัก จ านวน _____________ คัน 
 (  ) รถผลิตน้ าด่ืม จ านวน _____________ คัน 
 (  ) รถประกอบอาหาร จ านวน _____________ คัน 
 (  ) วิทยุสื่อสาร จ านวน _____________ เครื่อง 
 (  ) โดรน จ านวน _____________ เครื่อง 
      (  ) เรือผลักดันน ้า จ านวน _____________ ล า 

(  ) อุปกรณก์ูภ้ัยทางน ้า 
          (  ) เสื้อชูชีพ                                 จ านวน _______________ อัน 
           (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                  จ านวน  _____________ อัน 

 (  ) รถไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน _____________ คัน 
 (  ) เครื่องสูบน ้าระยะไกล จ านวน _____________ เครื่อง 
 (  ) เครื่องสูบน ้า จ านวน _____________ เครื่อง 
 (  ) รถสื่อสาร จ านวน _____________ คัน 
 (  ) อ่ืนๆ ระบุ                                            จ านวน  _____________  
  7.2 ความต้องการความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค 
 (  ) ถุงยังชีพ จ านวน ______________ ชุด 
 (  ) ข้าวกล่อง จ านวน ______________ ชุด 
 (  ) น้ าด่ืม จ านวน _______________ ลิตร/ ขวด 
 (  ) เสื้อผ้า                                                จ านวน _____________ ชุด 
 (  ) ยารักษาโรค จ านวน ______________ ชุด 
 (  ) อาหาร / เครื่องใช้ส าหรับเด็กอ่อน จ านวน ______________ ชุด 
 (  ) สุขาเคลื่อนที่ จ านวน _______________ ห้อง 
 (  ) ของใช้ส่วนตัว (สบู่แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน) จ านวน ______________ ชุด
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(  ) ไฟฉาย    จ านวน   ชุด 
(  ) ยากันยุง    จ านวน   ชุด 
(  ) ผ้าอนามัย   จ านวน   ชุด 
(  ) ชดุชั้นในชาย   จ านวน   ชุด 
(  ) ชุดชั้นในหญิง   จ านวน   ชุด 
(  ) กระดาษช าระ   จ านวน   ชุด 
(  ) น ้ามันเชื้อเพลิง   จ านวน   ชุด 
(  ) ถุงด าส าหรับขับถ่าย  จ านวน   ชุด 
(  ) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จ านวน   ชุด 
(  ) เต้นท์สนาม   จ านวน   ชุด 
(  ) ครัวกลาง/โรงประกอบอาหาร/โรงประกอบเลี้ยง ผลิตได้   กล่อง/วัน 
(  ) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา คนพิการ จ านวน   ชุด 
(  ) ชุดเครื่องนอน (หมอน ผ้าห่ม เสื่อ มุ้ง) จ านวน   ชุด 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จ านวน  

7.3 ความต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์   
(  ) สะพานเหล็กชั้วคราว Bailey bridge จ านวน   แห่ง 
(  ) ถนน     จ านวน   สาย 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จ านวน  

7.4 ความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระบุ       
            
             

 
8. ความต้องการด้านบคุลากร 

( ) ทีมค้นหา     จ านวน   คน 
(  ) พร้อมสุนัขกู้ภัย    จ านวน   ตัว 
(  ) แพทย์พยาบาลฉุกเฉิน   จ านวน   คน 
(  ) ชุดประสานงาน    จ านวน   คน 
(  ) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่   จ านวน   หน่วย 
( ) ต ารวจ/ตซด./ทหาร   จ านวน   คน 
(  ) อ่ืนๆ      ระบุ   จ านวน  
 
ผู้ประเมิน     ต าแหน่ง       
วัน/เดือน/ปี     เวลา       

 
 ************************************ 

 



 

 

 
 
 
 
 

ค ำสัง่กองอ ำนวยกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโคกสะอำด 
เรือ่ง กำรจดัตัง้กองอ ำนวยกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโคกสะอำด 

--------------------------- 
 อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 มำตรำ 15 และ
แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2558 บทที่ 3 หลักกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
ข้อ 3.2.2 ระดับปฏิบัติกำร (๖) (กรณีเมืองพัทยำ) (๗) (กรณีเทศบำล) (๘) (กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
(เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ที่ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเมืองพัทยำ/
เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยมีองคป์ระกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด    ผู้อ ำนวยกำร 

๒.ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด     รองผู้อ ำนวยกำร 
๓.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด    กรรมกำร 
๔.ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอฆ้องชัย    กรรมกำร 
๕.ผู้แทนฝ่ำยทหำรในเขตพ้ืนที่      กรรมกำร 
๖.ก ำนันต ำบลโคกสะอำด       กรรมกำร 
๗.ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน                             กรรมกำร 
๘.สำธำรณสุขต ำบล       กรรมกำร 
๙.ผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐในพื้นที่      กรรมกำร 
๑๐.ผู้แทนสถำนศึกษำในพ้ืนที่      กรรมกำร 
๑๑.ผู้แทนองค์กำรสำธำรณกุศลในพ้ืนที่     กรรมกำร 
๑๒.หัวหน้ำฝ่ำยทุกฝ่ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด  กรรมกำร 
๑๓.หัวหน้ำฝ่ำยป้องกันและปฏิบัติกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด กรรมกำร 

          และเลขำนุกำร 
หมำยเหตุ อำจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมกำรได้ตำมท่ีผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร 
อ ำนำจหน้ำที่ 

๑. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด จัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
และแผนเผชิญเหตุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด เพ่ืออ ำนวยกำร ประสำนงำน และปฏิบัติกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด 

๒. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย กำรเตรียมพร้อมรับมือกับสำธำรณภัย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด และกำรเสานเูของกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

๓. เฝ้ำระวัง ติดตำม ประเมิน และวิเครำะห์สถำนกำรณ์สำธำรณภัย เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณ
ภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก
สะอำด เพ่ือจัดกำรสำธำรณภัยที่เกิดขึ้น 

๔. เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ สนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้  หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อ
ได้รับกำรร้องขอ 
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๕. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำดรวบรวมและจัดท ำคลังข้อมูลทรัพยำกรในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในพ้ืนที่ 

๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่นำยอ ำเภอ หรือกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อ ำเภอฆ้องชัย
หรือกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกำฬสินธุ์และผู้ว่ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๒๒  เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
    (นำย วิจิตร   มูลเอก ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด 
            ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความเสยีหายและความต้องการระยะที่ 2                         หมายเลขอ้างอิงแบบประเมิน.............................. 
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แบบประเมินความเสียหายและความต้องการระยะที่ 2 
(Multi Cluster Initial and Rapid Assessment - MIRA) 

 
1. สถานทีท่ าการประเมิน 

สถานที่ หม่ที่ 
ซื่อหม่บ้าน/ชุมซน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด 
พิกัด (GPS) I AT I ONG 

 
2. ทีมประเมนิอย่างรวดเรว็ (DANA Team) 
ที ่ ซ่ือ-นามสกล หน่วยงาน ต าแหน่ง โทรศัพท์ E-mail/ID LINE 
1      
2      
3      
4      
5      
 
3. ข้อมลูภยัพบิัติ 
ค าชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ^ในซ่องว่างที่เตรียมไวให้และ/ หรีอเขียน,ข้อความ ตามความเป็นจริง 
 3.1 ประเภทและลักษณะของภัย 
ประเภทของภยั ลักษณะของภยั 
อุทกภัย (  ) น ้าท่วมฉับพลัน (  ) น ้าท่วมขัง (  ) น้ าล้นตลิ่ง 

(  ) น ้าไหลหลาก (  ) น ้าทะเลหนุน (  ) น้ าป่าไหลหลาก 
(  ) วาตภัย (  ) อ่ืนๆ ระบ 

ดินโคลนถล่ม (  ) การร่วงหล่น (Falls)  
(  ) การลื่นไถล (Slides)  
(  ) การไหล (Flows) 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมลักษณะของภัย 
             
             
             
      

ภาคผนวก ฑ  
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 3.2 ระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติ 

            (  )  ณ วันที่ท าการประเมิน    ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว 

         ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

         สิ้นสุดวันที ่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 

  (  )  ณ วันที่ท าการาประเมิน ภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด 
            ภัยพิบัติ เกิดข้ึนวันที่ เดือน  พ.ศ.  เวลาประมาณ  น. 
3.3 สถานที่เกิดภัยพิบัติ 

  หมู่บ้าน/ชุมซน      หมู่ที ่      
  ต าบล        อ าเภอ       
  จังหวัด          
  พิกัด (GPS) ละติจูด (LAT)     ลองจิจูด(LONG).    

3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  (  ) สาธารณภัยขนาดเล็ก โดยมีผู้อ านวยการอ าเภอ และ/หรือ ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุม 
      และสั่งการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดกลาง โดยมี ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยขนาดใหญ่ โดยมีผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม  
       สั่งการและ บัญชาการ 
  (  ) สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี  
       มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3.5 การเดินทางเข้าพ้ืนที่ที่ประสบภัย 
(  ) เดินเท้า  
(  ) รถจักรยานยนต์ 
(  ) รถยนต์     (  ) 4 ล้อ  (  ) ขับเคลื่อนสี่ล้อ    (  ) 6 ล้อ      (  ) 10 ล้อ 
(  ) รถแทรกเตอร์ / รถที่ใช้ในการเกษตร (  ) รถไฟ 
(  ) เรือ  ระบุประเภท        
(  ) อากาศยาน ระบุประเภท         
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 
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4. ข้อมลูประชากรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัิ 

4.1 ประชาชนในพื้นท่ี 
ประชาชน จ านวน (คน) จ านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) รวม ชาย หญิง 
ประชาชนในพ้ืนที่     
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ     
ประชาชนที่ต้องอพยพ     
ประชาชนที่เสียชีวิต     
ประชาชนที่บาดเจ็บ 
ช่วยเหลือตนเองได้ 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชาชนที่สูญหาย    
 
 4.2 ประชากรแฝง 

ประชากรแฝง จ านวน (คน) จ านวนครวัเรือน 
(ครวัเรือน) รวม ชาย หญิง 

ประชากรแฝงแฝงในพ้ืนที่     
ประชากรแฝงแฝงได้รับผลกระทบ     
ประชากรแฝงแฝงที่ต้องอพยพ     
ประชากรแฝงแฝงที่เสียชีวิต     
ประชากรแฝงแฝงที่บาดเจ็บ 
ช่วยเหลือตนเองได้ 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

   

ประชากรแฝงแฝงที่สูญหาย    
 

4.3 ประชากรกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง 
ประชากรกลุ่มเสีย่ง/เปราะบาง จ านวน (คน) 

รวม ชาย หญิง 

ผู้สูงอายุ    

ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ดูแล    
คนพิการ    
ผู้ป่วยเรื้อรัง    
ผู้ป่วยติดเตียง    
ผู้ป่วยจิตเวช    
สตรีตั้งครรภ์    
อ่ืนๆ ระบุ    
รวม (คน)    
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 4.4 อาชีพหลักของประชาชน (เรียงล าดับ 1 ถึง 3 อาชีพหลัก) 
(  ) เกษตรกรรม  
(  ) ปศุสัตว์  
(  ) ประมง 
(  ) แรงงานในภาคเกษตรกรรม (รวมทั้งปศุสัตว์ ประมง) 
(  ) แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม (แรงงานในภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ)  
(  ) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(  ) พนักงานบริษัท  
(  ) เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ  
(  ) แม่บ้าน  
(  ) ว่างงาน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

5. พื้นทีท่ี่ไดร้ับผลกระทบ 
 5.1 ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
     5.1.1 บ้านเรือนที่เสียหาย 

 (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จ านวน หลัง 
 (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จ านวน หลัง 
 (  ) เสียหายทั้งหมด  จ านวน หลัง 
5.1.2  อาคารและสถานที่ 

อาคารพาณิชย์  (  ) เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้  จ านวน   หลัง 
    (  )  เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จ านวน   หลัง 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จ านวน   หลัง 
  โรงงาน  (  )  เสียหายบางส่วน   จ านวน   หลัง 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จ านวน   หลัง 
  โรงแรม  (  )  เสียหายบางส่วน สามารถอยู่ได้ จ านวน   หลัง 
    (  ) เสียหายบางส่วน ไม่สามารถอยู่ได้ จ านวน   หลัง 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จ านวน   หลัง 
  ตลาด  (  )  เสียหายบางส่วน   จ านวน   หลัง 
    (  )  เสียหายทั้งหมด   จ านวน   หลัง 

5.1.3 ทรัพย์สินในการประ กอบอาชีพ   
  (  ) ยานยนต์  จ านวน   คัน 
  (  ) เรือประมง  จ านวน   ล า 
  (  ) ปศุสัตว์   จ านวน   ตัว 

(  ) สัตว์ปีก  จ านวน             ตวั 
  (  ) พ้ืนที่การเกษตร 
     (  ) พืชไร่  จ านวน                 ไร ่

(  ) พืชสวน  จ านวน        ไร ่
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 (  )  นาข้าว  จ านวน                   ไร่ 
(  ) บ่อปลา/กุ้ง/สัตว์น ้า จ านวน                   บ่อ 
(  ) เครื่องมือประกอบอาชีพ  จ านวน                         อัน 
(  )  อ่ืนๆ ระบุ                 จ านวน  

 
 5.2 สาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

(  ) ถนน จ านวน สาย 
(  ) สะพาน/คอสะพาน   จ านวน  แห่ง 
(  ) ท านบกั้นน ้า    จ านวน  แห่ง 
(  ) ฝาย     จ านวน  แห่ง 
(  ) เหมือง    จ านวน  แห่ง 
(  ) ศาสนสถาน    จ านวน  แห่ง 
(  ) สถาบันการศึกษา   จ านวน  แห่ง 
(  ) สถานพยาบาล   จ านวน  แห่ง 
(  ) สถานที่ราชการ ระบุ   จ านวน  แห่ง 
(  ) ศาลาประชาคม /ศาลาอเนกประสงค์ จ านวน  แห่ง 
(  ) บ่อน้ า / อ่างเก็บน้ า   จ านวน  แห่ง 
(  ) ท่อระบายน้ า    จ านวน  แห่ง 
(  ) โบราณสถาน    จ านวน  แห่ง 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ    จ านวน  

6. ความต้องการความชว่ยเหลือรายการความจ าเปน็ทีไ่มใ่ช่อาหาร (NFIs) ตามมาตรฐาน Sphere NFI 
 

รายการ จ านวน 
1. น ้าดื่ม (ครัวเรือนละ 20 - 40 ลิตร)  
2. อุปกรณ์และวัสดุเพ่ือการประกอบอาหารที่เหมาะสม  
3. วัสดุเพื่อสุขอนามัยชองผู้หญิง (เซ่น ผ้าอนามัย)  
4. เครื่องใช้ประจ าวัน (เซ่น สบุ่ ผงซักฟอก แซมพสระผม ยาสีฟ้'น)  
5. เครื่องนอน (เซ่น หมอน ผ้าผืน เสื่อ ผ้าห่ม)  
6. เสื้อผ้า คนละ 2 ชุด  
7. ยาสามัญประจ าบ้าน  
8. เครื่องผลิตน ้าดื่ม  
9. การจัดการพ้ืนที่อพยพสัตว์เลี้ยง  
10. การจัดการชองเสียและขยะ  
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7. น า้และสุขาภบิาล 
7.1 ประเภทแหล่งน ้าที่สามารถเข้าถึงได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) ซื้อน้ า   (  ) ประปาส่วนภูมิภาค (  ) ประปาชุมซน 
    (  ) บ่อน้ าบาดาล/น้ าใต้ดิน (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
7.2 ประเภทห้องสุขาที่ต้องการ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) สุขาส าเร็จรูป    (  ) สุขาเคลื่อนที่ 
(  ) สุขาประจ าที/่สุขาท่ีสร้างขึ้นใหม่ในชุมซน 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8. สขุภาพ 
 8.1 การบริการสาธารณสุฃที่ยังเปิด่ให้บริการได้ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) โรงพยาบาลรัฐ  (  ) โรงพยาบาลเอกซน (  ) คลินิก/สถานพยาบาล 
(  ) รพ.สต.  (  ) ร้านขายยา  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

8.2 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ  
(  ) แพทย์ จ านวน คน 
(  ) ทันตแพทย์ จ านวน คน 
(  )จิตแพทย์ จ านวน คน 
(  )เภสัชกร จ านวน คน 
(  ) พยาบาล จ านวน คน 
(  ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน คน 
(  ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน คน 
(  ) อ่ืนๆ ระบ จ านวน คน 

 8.3 ปัญหาสุขภาพ ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
 (  ) โรคอุจจาระร่วง   (  ) โรคหวัดและทางเดินหายใจ (  ) สุขภาพจิต 

(  ) การบาดเจ็บจากการเกิดภัยพิบัติ  (  ) เจ็บป่วยเรื้อรัง    (  ) โรคน้ ากัดเท้า  
(  ) อ่ืนๆ ระบุ 

9. อาหาร 
9.1 อาหารหลัก ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ข้าวสาร / อาหารกึ่งส าเร็จรูป  (  ) อาหารกระป๋อง 
(  )ไข่     (  ) อาหารปรุงสด 
(  ) อาหารฮาลาล 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

9.2 แหล่งอาหาร ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) ตลาดท้องถิน่    (  ) ร้านขายอาหาร     
(  ) เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว์   (  ) ครัวกลาง    
(  ) ได้รับแจกอาหาร    (  ) หาอาหารเอง เซ่น จับปลา 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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10. ศนูย์พักพงิ (Shelter) 
10.1ลักษณะการอพยพ 

(  ) ประซาซนที่ไม่ยอมอพยพ จ านวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปที่ศูนย์พักพิง จ านวน คน 
(  ) ประซาซนอพยพไปอยู่ที่อ่ืนที่ไม่ใช่ศูนย์พักพิง จ านวน คน 

 10.2 เหตุผลในการอพยพ 
(  ) ไม่ปลอดภัยหลังเกิดภัยพิบัติ 
(  ) บ้านเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 
(  ) การคมนาคมถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าขุมซนได้ 
(  ) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับความเสียหายไม่สามารถใข้ได้ 
(  ) เกิดโรคระบาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

 10.3 จ านวนศูนย์พักพิง จ านวน  แห่ง 
11. การศึกษา 

11.2 สถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
จ านวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จ านวน  แห่ง 
จ านวนสถาบนัการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนได้  จ านวน  แห่ง 
จ านวนสถาบนัการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ แต่เปิดการเรียนการสอนไม่ได้  จ านวน  แห่ง 

11.2 ผลกระทบต่อสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(  ) ไม่มีผู้สอน     (  ) ถูกใช้เพ่ือเป็นศูนย์พักพิง 
(  ) นักเรียนไม่ปลอดภัยที่จะเข้าไปเรียน  (  ) วัสดุและอุปกรณ์ข ารุด/ได้รับความเสียหาย 
(  ) ผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัว (  ) ระบบการคมนาคมขนส่งถูกตัดขาด 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ  

12. การคุ้มครอง 
 12.1จ านวนเด็กในพ้ืนที่ประสบภัย (อายุต ่ากว่า 18ปี) 

จ านวนเด็กในพ้ืนที่
ทั้งหมด 

จ านวน คน หญิง คน ชาย    คน 
เด็กท่ีพ่อแม่/ผ้ปกครอง

เสียชีวิต 
จ านวน คน หญิง คน ชาย คน 

เด็กพลัดหลง จ านวน คน หญิง คน ชาย คน 
อ่ืนๆ โปรดระบุ       

 12.2 ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อเด็ก (อายุต ่ากว่า 18 ปี) ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
(  ) การค้ามนุษย์  (  ) แรงงานเด็ก  (  ) ความรุนแรงกับเด็ก 
(  ) ยาเสพติด  (  ) โรคติดตอ่  (  ) การคุกคามทางเพศ 
(  ) เด็กสูญหาย  (  ) อ่ืนๆ ระบุ  
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13. ข้อมลูขา่วสาร  
 13.1 แหล่งข้อมลข่าวสาร 

แหล่งข้อมลูขา่วสาร ก่อนเกิดภยั ระหวา่งเกดิภยั / หลังเกิดภยั 
โทรทัศน์   
โทรศัพท์มือถือ   
วิทยุ   
อินเตอร์เน็ต   
เสียงตามสาย   
หนังสือพิมพ์   
สื่อสิ่งพิมพ์จากหน่วยงานรัฐ   
อ่ืนๆ ระบุ   

 
 13.3 อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในช่วงเกิดภัยพิบัติ 

(  ) ไม่มีไฟฟ้า   (  ) ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต 
(  ) เส้นทางคมนาคมตัดขาด (  ) อ่ืนๆ ระบุ  

14. ภาพรวมของความต้องการความชว่ยเหลือ  
14.1 การจัดล าดับความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

รายการ ระดบัความตอ้งการ (เร่งดว่น) 
มาก ปานกลาง น้อย 

ที่พักพิง    
อาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง    
น ้าดื่ม/น้ าใช้    
อุปกรณ์ยังชีพ/ถุงยังชีพ    
เวชภัณฑ์และยารักษาโรค    
สุขอนามัย การก าจัดสิ่งปฏิกลและขยะมลฝอย    
การให้บริการด้านการศึกษา    
สัตว์เลี้ยง (อาหารและการขนย้าย)    
รายการที่ไม่ใช่อาหาร *รายละเอียดตามข้อ 6    
ระบบไฟฟ้า    
ระบบประปา    
ระบบสื่อสาร    
การคมนาคมขนส่ง    
การรักษาความปลอดภัยของขุมซน    
อ่ืนๆ โปรดระบุ...    
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14.1 การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ในช่วงเกิดภัยพิบัติ 
14.1.1 ด้านโครงสร้างถนน ระบุชื่อหน่วยงาน  
14.1.2 ด้านไฟฟ้า ระบุชื่อหน่วยงาน 
14.1.3 ด้านประปา ระบุชื่อหน่วยงาน 
14.1.4 ด้านการสื่อสาร ระบุชื่อหน่วยงาน 
14.1.5 ด้านอาหาร ถุงยังชีพ ระบุชื่อหน่วยงาน 
14.1.6 ด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช่อาหาร ระบุชื่อหน่วยงาน 
14.1.7 ด้านสุขภาพ ระบุซื่อชื่อหน่วยงาน 
14.1.8 ด้านที่พักพิง/ที่อพยพชั่วคราว ระบุชื่อหน่วยงาน 
14.1.9 ด้านสุขาภิบาล ระบุชื่อหน่วยงาน 
14.1.10 ด้านการศึกษา ระบุชื่อหน่วยงาน 
14.1.11 ด้านการคุ้มครอง ระบุชื่อหน่วยงาน 
14.1.12 อ่ืนๆ ระบุชื่อหน่วยงาน 
 
ผู้ประเมิน     ต าแหน่ง      
วัน/เดือน/ปี     เวลา        

 
******************************* 
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รายละเอยีดศนูย์พักพิง 
(1) ข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 

ชื่อศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ___________________________  
หมู่บ้าน ____________________________  ต าบล      . 
อ าเภอ ____________________________  จังหวัด      
พิกัด (GPS) LAT ___________________________ LONG _____________________  
ผู้ประสานที่พักพิง __________________________ เบอร์ติดต่อ __________________  
หัวหน้าศูนย์พักพิง ________________________  เบอร์ติดต่อ ___________________  

(2) ประเภท 
(  )ศาสนสถาน (  )สถาบันการศึกษา (  ) ชุมชน 
(  ) สนามกีฬา (  ) พ้ืนที่ทหาร (  ) สถานสงเคราะห์ 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ _______________________  

(3) ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย _____________ ตารางเมตร 
(4) ศักยภาพที่รับผู้ประสบภัยได้ _____________ คน จ านวนที่อยู่จริง จ านวน                    คน 
(5) ระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 

รายการ ม ี(ปริมาณ / ขนาด) ไม่ม ี
1. สถานที่นอน   

- เครื่องนอน/ฟูก   
- มุ้ง   
- เสื่อ   
- ผ้าห่ม   
- เต้นท ์   

2. ห้องสุขา   
- หญิง   
- ชาย   

3. ห้องอาบน้ า   
- หญิง   
- ชาย   

4. โรงครัว   
- อุปกรณ์ท าครัว   
- จาน/ช้อน/ถ้วย   

5. ฉากกั้น   

6. พ้ืนที่ส่วนกลาง   

7. จุดพยาบาล   
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รายการ ม ี(ปริมาณ / ขนาด) ไม่ม ี

8. จุดลงทะเบียนผู้ประสบภัย 
  

9. จุดรับบริจาคและคลังเก็บ 
  

10. จุดดูแลกลุ่มเปราะบาง เซ่น เด็กเล็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ 
  

11. ที่จอดรถ 
  

12. พ้ืนที่กิจกรรมทางศาสนา ระบุ 
  

13. พ้ืนที่บริการคนพิการ (รีลแชร์) หรือผู้ที่ต้องการบริการพิเศษ 
  

14. พ้ืนที่จัดการขยะ 
  

15. มุมลันทนาการ/มุมให้ค าปรึกษา 
  

16. พ้ืนที่ซักล้าง 
  

17. พ้ืนที่ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
  

18. การรักษาความปลอดภัยในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย 
  

19. อ่ืนๆ ระบุ 
  

 

หมายเหตุ : มาตรฐานศูนย์ฟักพิง (องค์การสหประซาซาติ) 
รายการ จ านวน/ประชากร 

สุขา 1 : 20 
ระยะทางจากสุขาถึงที่พัก 5-51 เมตร 
เจ้าหน้าที่หลักดูแล 1:100 
อาสาสมัครช่วยเหลือ 4:100 
น ้าส่วนตัว 15-20 ลิตร/คน/จัน 
น ้าส าหรับครัวในศูนย์ฯ 20-30 ลิตร/คน/วัน 
น ้าส าหรับหน่วยแพทย์/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วัน 
อาหาร 2100 Kca 1/คน/วัน 
พ้ืนที่ 3.5 ตารางเมตร/คน 
ขนาดพ้ืนที่ศูนย์ฯ 30 ตารางเมตร/คน 

 



 

 

ภาคผนวก 


